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ՏեղեկÊթյÊններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3022
(13) A
A61Q3/00
(21) AM20140160
(22) 24.11.2014
(72) Ստեփան Հարթյնյան (AM), Նարինե
Գրիգորյան (AM)
(73) Ստեփան Սամվելի Հարթյնյան, 0078,
Երևան, Շինարարների 10/1, բն. 132 (AM)
(54) ԵղÊնգների խնամքի ﬕջոց
(57) Գյտը վերաբերմ է կոսﬔտոլոգիային,
մասնավորապես՝
եղնգների
խնամքի
ﬕջոցներին և կարող է օգտագործվել
եղնգների կտիկլաների մշակման և
եղնգների ամրացման համար:
Եղնգների խնամքի ﬕջոցը ներառմ է
հետևյալ բաղադրիչները՝ ռետինոլ ացետատի
33000МЕ 12 դեղապատիճ և 30-ական գրամ
33%-անոց ջրածնի պերօքսիդ և 10%-անոց
գլիցերին:
Միջոցը պատրաստված է հեղկի ձևով:
Ընդլայնվմ է եղնգների խնամքի
ﬕջոցների տեսականին: Ստեղծված ﬕջոցն
նի կտիկլայի մշակման և բժման բարձր
արդյնավետթյն:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3023
(13) A
C25D11/00
(21) AM20150155
(22) 30.11.2015
(72) Ռաֆիկ Բալասանյան (AM), Ռադիկ
Կոստանյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտթյնների ինստիտտ (AM)
(54) ԱլյÊﬕնե իրի վրա սիլիցիÊմ պարÊնակող
մակերևÊյթի ստացման եղանակ
(57) Գյտը վերաբերմ է նյթագիտթյանը,
մասնավորապես՝ ալյﬕնե իրի վրա սիլիցիմ
պարնակող
մակերևյթի
ստացման
եղանակին:
Էլեկտրոդներն ընկղմմ են էլեկտրոլիտի
ﬔջ, ﬕացնմ են հաստատն հոսանքին և
ենթարկմ էլեկտրոլիզի, ընդ որմ, որպես
կատոդ վերցված է ալյﬕնե իր: Որպես
էլեկտրոլիտ օգտագործմ են ջր, որպես անոդ
օգտագործմ են չժանգոտվող պողպատ, իսկ
էլեկտրոլիզն իրականացնմ են հաստատն
հոսանքի
0,0015-0,003
Ա/սմ2 ﬔծթյան
արժեքի պայմանմ 2-8 ժամվա ընթացքմ:
Պարզեցվմ է եղանակը:
(74) Արեգ Պետրոսյան
_____________________
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ԱրտոնագրաÊնակÊթյան մասին
գործակալÊթյան եզրակացÊթյÊնները
(51) 2016.01
(11) 2234
(13) B
C08F 36/00
C08F 2/00
C08F 14/00
C08L 11/00
C09J 11/00
(21) AM20070100
(22) 19.09.2007
(31) 102006045128.7, (32) 25.09.2006, (33) DE
(72) Լոթար Ռայֆ (DE), Քրիստիան Լենտե (DE)
(73) Լենգսեսս Դոյչլանդ ԳմբՀ (DE)
(54) Քլորապրենի հոմոպոլիﬔրի կամ քլորապրենի համապոլիﬔրի լատեքսի ստացման
եղանակ, լատեքս և դրա կիրառÊմը
(57) 1. Քլորապրենի հոմոպոլիﬔրի կամ քլորապրենի համապոլիմերի և մեկ կամ համապատասխան դեպքում` մի քանի լրացուցիչ
համապոլիﬔրացման ընդնակ չհագեցած մոնոﬔրների լատեքսի ստացման եղանակ` էմլսային
պոլիմերացման միջոցով և նպատակային
արգասիքի հետագա անջատմամբ. տարբերվում է նրանով, որ սկսած սկզբնական Ts
ջերմաստիճանից էմուլսային պոլիմերացման
ընթաց քում պոլիմերացման ջերմաստիճանը
բարձրացնմ են՝
ա) առնվազն 3°C-ով Ts սկզբնական ջերմաստիճանից բարձր ﬕնչև 50% փոխարկմ և նաև
հետո
բ) առնվազն 6°C-ով Ts սկզբնական ջերմաստիճանից բարձր մինչև 90% փոխարկում,
ընդ որմ, Ts սկզբնական ջերմաստիճանը և
էմուլսային պոլիմերացման ջերմաստիճանը
պահմ են 0°C-70°C ﬕջակայքմ։
2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվմ է
նրանով, որ Ts սկզբնական ջերմաստիճանը
և էմլսային պոլիﬔրացման ջերմաստիճանը
պահում են 10-60°C միջակայքում, մասնավորապես` 35-50°C ջերմաստիճանմ։
3. Եղանակն ըստ 1-2-րդ կետերից ցանկացածի.
տարբերվմ է նրանով, որ սկսած Ts սկզբնական
ջերմաստիճանից էմուլսային պոլիմերացման
ընթացքում պոլիմերացման ջերմաստիճանը
բարձրացնմ են՝
ա) առնվազն 5°C -ով Ts սկզբնական ջերմաստիճանից բարձր ﬕնչև 50% փոխարկմ և նաև
հետո

բ) առնվազն 6°C-ով, գերադասելիորեն գոնե
8°C-ով, Ts սկզբնական ջերմաստիճանից բարձր
ﬕնչև 90% փոխարկմ։
4. Եղանակն ըստ 1-3-րդ կետերից ցանկացածի.
տարբերվում է նրանով, որ պոլիմերացման
ջերմաստիճանը բարձրացնմ են փլերով կամ
անընդհատորեն։
5. Եղանակն ըստ 1-4-րդ կետերից ցանկացածի.
տարբերվում է նրանով, որ որպես մոնոմեր
օգտագործմ են քլորապրենը և ﬔկ կամ ﬕ
քանի լրացցիչ համապոլիﬔրացման ընդնակ
չհագեցած մոնոմերներ, որոնք ունեն 3-12
ածխածնի ատոմ և 1 կամ 2 համապոլիﬔրացման
ընդնակ C=C կրկնակի կապ յրաքանչյր
մոլեկուլի հաշվարկով, և գերադասելիորեն
հանդիասանմ են 2,3 երկքլորբտադիեն և
1-քլորբտադիեն։
6. Եղանակն ըստ 1-5-րդ կետերից ցանկացածի.
տարբերվմ է նրանով, որ պրոցեսը իրականացնում են պարբերականորեն կամ շարունակական կերպով։
7. Քլորապրենի հոմոպոլիﬔրի կամ քլորապրենի
համապոլիﬔրի և ﬔկ կամ համապատասխան
դեպքում` մի քանի լրացուցիչ համապոլիմերացման ընդունակ չհագեցած մոնոմերների
լատեքս, որը հնարավոր է ստանալ ըստ 1-6-րդ
կետերից ցանկացածի եղանակով. տարբերվմ
է նրանով, որ հոմոպոլիﬔրը կամ համապոլիﬔրն
նի 23°С ջերմաստիճանմ տոլոլմ որոշված
ավելի քան 60 կշռ. %, մասնավորապես` ավելի
քան 80 կշռ.% դոնդողի պարունակություն,
ինչպես նաև քլորապրենի դիմերների ցածր
պարնակթյն։
8. Ըստ 7-րդ կետի լատեքս. տարբերվում է
նրանով, որ 23°C ջերմաստիճանմ տոլոլմ
նի դոնդողի ավելի քան 90% պարնակթյն։
9. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրառմը
ջրային հիմքով դիսպերսային կպչն նյթերի
արտադրթյան ﬔջ` ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի
լատեքսի օգտագործմամբ կամ որպես միակ
լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ լատեքսների
հետ խառնրդմ։
10. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրառմը
կաղապարված փրփրապլաստից պատրաստվածքների արտադրթյան ﬔջ՝ ըստ 7-րդ կամ
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8-րդ կետի լատեքսի օգտագործմամբ կամ
որպես ﬕակ լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ
լատեքսների հետ խառնրդմ։
11. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրառմը
մանրաթելերի կապակցման համար՝ ըստ 7-րդ
կամ 8-րդ կետի լատեքսի օգտագործմամբ կամ
որպես ﬕակ լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ
լատեքսների հետ խառնրդմ։
12. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրառմը գործվածքների տոգորման համար՝ ըստ
7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի օգտագործմամբ
կամ որպես ﬕակ լատեքսային բաղադրիչ, կամ
այլ լատեքսների հետ խառնրդմ՝ ըստ 7-րդ
կամ 8-րդ կետի լատեքսի օգտագործմամբ կամ
որպես ﬕակ լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ
լատեքսների հետ խառնրդմ։
13. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրառումը բիտումի կամ բիտումանման նյութերի
կատարելագործման (որակի բարձրացման)
համար՝ ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի
օգտագործմամբ կամ որպես միակ լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ լատեքսների հետ
խառնրդմ։
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14. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրառումը ջրասուզական պատրաստվածքների
արտադրթյան ﬔջ՝ ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի
լատեքսի օգտագործմամբ կամ որպես միակ
լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ լատեքսների
հետ խառնրդմ։
15. Դիսպերսային կպչն նյթ` հիﬓված ըստ
7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի վրա։
16. Կաղապարված փրփրապլաստից պատրաստվածքներ` հիﬓված ըստ 7-րդ կամ 8-րդ
կետի լատեքսի վրա։
17. Գործվածքներ` տոգորված ըստ 7-րդ կամ 8-րդ
կետի լատեքսով։
18. Մանրաթելեր` կապակցված ըստ 7-րդ կամ
8-րդ կետի լատեքսով։
19. Բիտմ կամ բիտմապարնակ նյթեր`
կատարելագործված ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի
լատեքսի ﬕջոցով։
20. Թաթախովի պատրաստվածքներ` հիﬓված
ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի վրա։
_____________________
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ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նÊյնականացման
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 գործողÊթյան ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցÊցահանդեսային կամ այլ առաջնÊթյան թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնÊթյան թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայÊթյÊնների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գÊյնը և գÊնային համակցÊթյÊնը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
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ՏեղեկÊթյÊններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20150154

(111) 24480

(210) 20150163

(111) 24482

(220) 13.02.2015

(151) 24.05.2016

(220) 13.02.2015

(151) 24.05.2016

(181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

(181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

(442) 05.03.2015
(540)

(442) 05.03.2015
(540)

(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ,
տապիոկա, սագո, սրճի փոխարինիչներ,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ (հաﬔմնք).
հաﬔմնք. սառյց:
_____________________

(210) 20150158

(111) 24481

(220) 13.02.2015

(151) 24.05.2016

(181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 05.03.2015
(540)

(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ,
տապիոկա, սագո, սրճի փոխարինիչներ,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ (հաﬔմնք).
հաﬔմնք. սառյց:
_____________________

(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ,
տապիոկա, սագո, սրճի փոխարինիչներ,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ (հաﬔմնք).
հաﬔմնք. սառյց:
_____________________

(210) 20150164

(111) 24483

(220) 13.02.2015

(151) 24.05.2016

(181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 05.03.2015
(540)

(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ,
տապիոկա, սագո, սրճի փոխարինիչներ,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ (հաﬔմնք).
հաﬔմնք. սառյց:
_____________________
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(210) 20150708

(111) 24484

(220) 26.05.2015

(151) 24.05.2016

(181) 26.05.2025
(730) Լևոն Ներսիսյան, Երևան, Նորաշխարհյան
փ., շ. 17/89, AM
(442) 16.06.2015
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդթյնների կազմակերպմ:
_____________________

(210) 20150917

(111) 24485

(220) 26.06.2015

(151) 24.05.2016

(181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ք. Մասիս, Արդյնաբերական հանգյց,
Գործարանային 10, AM
(442) 17.07.2015
(540)
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(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխել պիտյքներ.
լցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
թղթ
ծխամորճերի
համար.
սիգարետի, պապիրոսի թղթ. վառիչներ.
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի
գրքյկներ,
խոնավացցիչով
տփեր
սիգարների
համար.
լցկ
տփեր.
կայծքարեր.
ﬔքենաներ
սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ,
սիգարիլներ.
սիգարներ.
անոթներ
ծխախոտի համար. լցկ տփեր ոչ ազնիվ
ﬔտաղներից. ծաﬔլ ծխախոտ. հոտ քաշել
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթել համար. սիգարետի
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
_____________________

(210) 20151197

(111) 24486

(220) 17.08.2015

(151) 24.05.2016

(181) 17.08.2025
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ, 10/9, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվմ է բաց
և մգ կապյտ, սպիտակ, մգ մոխրագյն և
արծաթագյն գնային համակցթյամբ:

(511)
դաս 41. ակադեﬕաներ (սցմ),
կրկնօրինակմ,
դաստիարակմ
նախադպրոցական հիﬓարկներմ, ֆիզիկական
դաստիարակթյն,
տեղեկատվթյն
կրթթյան և դաստիարակթյան հարցերով,
տեղեկատվթյն
հանգստի
հարցերով,
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տեղեկատվթյն զվարճթյան հարցերով,
առողջարարական ակմբներ, զվարճանքի
և
մշակթա-լսավորական
ակմբներ,
կրոնական կրթթյն, մարﬓամարզթյան
սցմ, հեռակա սցմ, գործնական
հմտթյնների սցմ (ցցադրմամբ),
պարահանդեսների կազմակերպմ, ցցահանդեսների
կազմակերպմ
մշակթալսավորական նպատակներով, հանգստի
կազմակերպմ, վեհաժողոﬖերի (կոնգրեսների) կազմակերպմ և անցկացմ, սեﬕնարների կազմակերպմ և անցկացմ,
սիմպոզիﬓերի կազմակերպմ և անցկացմ,
կոնֆերանսների կազմակերպմ և անցկացմ,
հմտթյնների սցման կազմակերպմ
և անցկացմ, գեղեցկթյան մրցյթների
կազմակերպմ, սﬓական կամ զվարճալի
մրցանակաբաշխթյնների կազմակերպմ,
հանգստի
բազաներմ
զվարճթյնների
կազմակերպմ,
սպորտային
մրցﬓերի
կազմակերպմ, մասնագիտական կողﬓորոշմ
(խորհրդներ
կրթթյան
կամ
սցման հարցերով), սպորտային ճամբարներ, հանդիպﬓերի ծրագրերի կազմմ
(զվարճթյններ), թանգարանների ծառայթյններ
(շնորհանդեսներ,
ցցահանդեսներ),
կրթադաստիարակչական
ծառայթյններ,
նվագախմբերի
ծառայթյններ.
ներկայացﬓերի
տոմսերի
ամրագրմ, ներկայացﬓերի կազմակերպմ
(իմպրեսարիոների ծառայթյններ), թատերականացված ներկայացﬓեր, տեսագրմ,
ﬕկրոֆիլﬔրի, մլտֆիլﬔրի կամ կինոֆիլﬔրի և տեսաֆիլﬔրի ստեղծմ, (մասնավորապես` մշակյթային և տեղեկատվական
նպատակներով). տեսագրթյնների մոնտաժմ. զվարճթյններ, հեռստատեսային
զվարճալի
հաղորդﬓեր,
զվարճալի
ռադիոհաղորդﬓեր, հյրերի զբաղեցման
(զվարճացման)
կազմակերպմ,
լսանկարչական ռեպորտաժներ, լսանկարմ,
շո ծրագրեր. մասնավորապես` հաղորդﬓեր
դաստիարակչական, կրթական, սոցիալական
պատասխանատվթյանը
վերաբերող
և
հոգեբանական ղղթյններով. գրքերի,
ամսագրերի, պարբերականների, թերթերի,
գովազդային
նյթերի
հրատարակմ,
գրքերի և պարբերականների ինտերակտիվ
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հրապարակմ,
տեքստային
նյթերի
հրապարակմ,
թարգմանիչների
ծառայթյններ. դիսկոտեկներ, գիշերային ակմբսրճարաններ, երաժշտասրահներ, զվարճանքի
(ատրակցիոն խաղերի) զբոսայգիներ, թվային
պատկերման ձևավորմ:
_____________________

(210) 20151200

(111) 24487

(220) 17.08.2015

(151) 24.05.2016

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

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակﬓերից
պարագաներ.
սնդկներ,
պայսակներ,
ծովափի պայսակներ, ձեռքի պայսակներ,
պորտպլեդներ,
գոտկատեղին
կրվող
պայսակներ,
պարկիկներ,
տափակ
ճամպրկներ, ճամփորդական ճամպրկներ
և
պայսակներ,
կոստյﬓերի
համար
պայսակներ, ղեպայսակներ, կաշվե իրեր
փաստաթղթերի համար, թղթապայսակներ,
դիպլոմատներ,
պորտմաններ,
ղեբեռ,
քսակներ,
դրամապանակներ,
անձրևի
հովանոցներ,
արևի
հովանոցներ,
ձեռնափայտեր,
գավազաններ,
կրեդիտ
քարտերի թղթապանակներ և պայսակներ,
թիկնապայսակներ, ﬔջքի պայսակներ,
կռնապայսակներ, սին գցել պայսակներ,
դպրոցական
պայսակներ,
փոկով
պայսակներ, տնտեսական պայսակներ,
սպորտային
պայսակներ,
մարզիկների
պայսակներ,
գրքերի
պայսակներ,
իրատոպրակներ, քսակներ դրաﬕ համար,
սով
գցած
պայսակներ,
սափոկեր,
բանալիների պատյաններ (կաշվե իրեր),
կաշվե պայսակներ կտրոնների համար,
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թղթապանակներ չեկագրքյկների համար,
մասեր և կցամասեր վերոնշյալ ապրանքների
համար. բոլորն ընդգրկված 18-րդ դասմ.
դաս 25. հագստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
հագստ բմբլից, կաշվե հագստ, վարտիք,
բաճկոններ, ջինսեր, տաբատներ (շալվարներ,
անդրավարտիքներ), փոխաններ, շորտեր,
բազկապատներ
(թևքածալեր),
շապիկներ
(բլզներ), աﬔնօրյա շապիկներ (բլզներ),
աﬔնօրյա
վերնազգեստ,
ֆտբոլկաներ,
անթևք ֆտբոլկաներ, մայկաներ, հագնել
սպիտակեղեն,
բանվորական
բլզներ,
շրջազգեստներ, բաճկոնակներ, ժիլետներ,
մանտո (կանացի լայն վերարկ, հիﬓականմ
մորթեղենից),
ֆֆայկա,
սպորտային
համազգեստ, սպորտային տրիկոտաժեղեն,
հագստ ջերսիից, սպորտային շապիկներ
(բլզներ),
կոմբինեզոններ,
մարզական
համազգեստ,
փարաջաներ,
կանացի
զգեստներ,
պլովերներ,
սվիտերներ,
անթևք
ֆֆայկաներ,
կարդիգաններ,
ներքնազգեստ, գլխակապեր (գլխի ծածկոցներ), շորագլխարկներ, բոլորագլխարկներ,
վզպատներ,
փողկապներ,
գլպաներ,
գոտիներ
(հագստ),
զանկապաններ,
գամաշներ (ճարմանդներ), երկար գլպաներ,
զգագլպաներ, կրծկալներ, կիսակոշիկներ,
երկարաճիտ
կոշիկներ,
տնային
(կիսա)
կոշիկներ.
դաս 35. կաշի և կաշվի նմանակﬓերից
պարագաների, սնդկների, պայսակների,
ծովափի պայսակների, ձեռքի պայսակների,
պորտպլեդների, գոտկատեղին կրվող պայսակների, պարկիկների, տափակ ճամպրկների,
ճամփորդական
ճամպրկների
և
պայսակների,
կոստյﬓերի
համար
պայսակների, ղեպայսակների, փաստաթղթերի համար կաշվե իրերի, թղթապայսակների, դիպլոմատների, պորտմանների,
բանալիների քսակների, ղեբեռի, քսակների,
թղթապանակների,
բանալիների
կախազարդերի, անձրևի հովանոցների, արևի
հովանոցների, ձեռնափայտերի, գավազանների, կրեդիտ քարտերի թղթապանակների
և
պայսակների,
թիկնապայսակների,
ﬔջքի պայսակների, կռնապայսակների,
սին գցել պայսակների, դպրոցական
պայսակների,
փոկով
պայսակների,
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տնտեսական
պայսակների,
սպորտային
պայսակների, մարզիկների պայսակների,
գրքերի պայսակների, իրատոպրակների,
դրամապանակների, սով գցած պայսակների, սափոկերի, բանալիների պատյանների
(կաշվե իրեր), կտրոնների համար պայսակների, վերոնշյալ ապրանքների մասերի
և
կցամասերի,
նորաձև
պարագաների,
հագստի, կոշկեղենի, գլխարկների,
բաճկոնների, ջինսերի, տաբատների (շալվարների,
անդրավարտիքների), փոխանների, շորտերի,
բազկապատների (թևքածալերի), շապիկների
(բլզների), աﬔնօրյա շապիկների (բլզների),
աﬔնօրյա վերնազգեստի, ֆտբոլկաների,
անթևք ֆտբոլկաների, մայկաների, հագնել
սպիտակեղենի,
բանվորական
բլզների,
շրջազգեստների, բաճկոնակների, ժիլետների,
մանտոյի (կանացի լայն վերարկ, հիﬓականմ մորթեղենից), ֆֆայկայի, սպորտային
համազգեստի, սպորտային տրիկոտաժեղենի,
ջերսիից հագստի, սպորտային շապիկների
(բլզների), կոմբինեզոնների, կանացի զգեստների, պլովերների, սվիտերների, անթևք
ֆֆայկաների,
կարդիգանների,
ներքնազգեստի, գլխակապերի (գլխի ծածկոցների),
շորագլխարկների,
բոլորագլխարկների,
վզպատների,
փողկապների,
գլպաների,
գոտիների
(հագստ),
զանկապանների,
գամաշների
(ճարմանդներ),
երկար
գլպաների, զգագլպաների, կրծկալների,
կիսակոշիկների,
երկարաճիտ
կոշիկների,
տնային
(կիսա)
կոշիկների
մանրածախ
կամ ﬔծածախ վաճառքի ծառայթյններ.
վերոնշյալ
ապրանքների
մանրածախ
վաճառքի
ծառայթյնների
ապահովմ
համացանցի և այլ տեղական կամ համաշխարհային
համակարգչային
ցանցերի
ﬕջոցով. հասցեատերերի ցցակի, փոստի,
հեռախոսի և կապի 
հեռակապի բոլոր
պատվերների հավաքագրմ, գովազդային
նյթերի տարածմ, գործառնթյնների
խորհրդատվթյն և գործառնթյան կառավարման ծառայթյններ, գովազդ, ապրանքի
ցցադրման ծառայթյններ, հրապարակման
ծառայթյններ, շկայի և առաջխաղացման
ծառայթյններ, շկայի հետազոտթյան և
վերլծթյան ծառայթյններ, ներմծման
և (կամ) արտահանման գործակալթյնների
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ծառայթյններ, գործառնթյան նպատակով
ապրանքների մատակարարման և գնման
ծառայթյններ, ցցափեղկերի ձևավորմ.
բոլորն ընդգրկված 35-րդ դասմ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151273

(111) 24488

(220) 28.08.2015

(151) 24.05.2016

(181) 28.08.2025
(730) Բրիթիշ Աﬔրիքան Թըբեքո (Բրենդս)
Ինք., US
(442) 18.09.2015
(310) UK00003100291 (320) 20.03.2015 (330) GB
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լցկի.
ծխել պիտյքներ:
(740) Զարհի Մանկյան
_____________________

(210) 20151379

(111) 24489

(220) 19.09.2015

(151) 24.05.2016

(181) 19.09.2025
(730) «Սմարտ ԷՄԹԻ» ՍՊԸ, Երևան, Կյբիշև
13, AM
(442) 19.10.2015
(540)

(526) «Accounting & Finance» գրառﬓ ինքնրյն պահպանթյան օբյեկտ չէ:

06/1

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվմ է սպիտակ և կապյտ գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 35. կազմակերպթյնների հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայթյններ.
դաս 41. դասընթացներ:
_____________________

(210) 20151454

(111) 24490

(220) 02.10.2015

(151) 24.05.2016

(181) 02.10.2025
(730) Սոֆյա Յրիի Իշխանյան, Երևան, Դրոյի
8/2, բն. 4, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(511)
դաս 38. ռադիոհաղորդմ, հեռստահաղորդմ, փոստ (էլեկտրոնային), լրատվական
գործակալթյններ, արբանյակային հեռարձակմ, հեռարձակմ:
_____________________

(210) 20151455

(111) 24491

(220) 02.10.2015

(151) 24.05.2016

(181) 02.10.2025
(730) Սոֆյա Յրիի Իշխանյան, Երևան, Դրոյի
8/2, բն. 4, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(511)
դաս 38. ռադիոհաղորդմ, հեռստահաղորդմ, փոստ (էլեկտրոնային), լրատվական
գործակալթյններ, արբանյակային հեռարձակմ, հեռարձակմ:
_____________________

15
15

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

(210) 20151487

(111) 24492

(210) 20151547

(111) 24494

(220) 14.10.2015

(151) 24.05.2016

(220) 29.10.2015

(151) 24.05.2016

(181) 14.10.2025
(730) ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիﬕթիդ, HK
(442) 18.11.2015
(310) UK00003105936 (320) 27.04.2015 (330) UK
(540)

06/1

№ՄԱՍ 1

(181) 29.10.2025
(730) «Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնաﬕքս» ՍՊԸ,
Երևան, Մաշտոցի 45ա, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(526) «CLUB» բառն ինքնրյն պահպանթյան

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվմ է սպիտակ, երկնագյն, սև, ոսկեգյն և կաթնագյն

օբյեկտ չԷ:
(511)
դաս 41. կրթթյն (դաստիարակթյն,
սցմ). սﬓական գործընթացի ապահովմ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայթյններ և հետազոտթյններ և
դրանց հետ կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակմ և կատարելագործմ:

գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լցկի.
ծխել պիտյքներ:

(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(740) Զարհի Մանկյան
_____________________

(210) 20151565

(111) 24495

(220) 30.10.2015

(151) 24.05.2016

(210) 20151509

(111) 24493

(220) 20.10.2015

(151) 24.05.2016

(181) 30.10.2025
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակնյաց
34/3, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(181) 20.10.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյնաբերական հանգյց, Գործա_
րանային 10, AM
(442) 05.11.2015
(540)
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխել պիտյքներ.
լցկի:
_____________________

16
16

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, դեղին, նարնջագույն և սև գունային
համակցթյամբ:
(511)
դաս 41. կինոթատրոնների ծառայթյններ:
_____________________

դաս 18. պայսակներ և ճամպրկներ.
դաս 25. հագստ և կոշկեղեն.
դաս 35. մանրածախ առևտրի խանթներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151582

(111) 24498
(151) 24.05.2016

(210) 20151566

(111) 24496

(220) 02.11.2015

(220) 30.10.2015

(151) 24.05.2016

(181) 02.11.2025
(730) Բրիթիշ Աﬔրիքն Թբեքո (Բրենդս) Ինք.
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US

(181) 30.10.2025
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակնյաց
34/3, AM
(442) 18.11.2015
(540)

06/1

№ՄԱՍ 1

(442) 02.12.2015
(310) 29725
(320) 22.05.2015
(540)

(330) AD

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լցկի.
ծխել պիտյքներ:
(740) Զարհի Մանկյան
_____________________
(511)
դաս 41. կինոթատրոնների ծառայթյններ:
_____________________

(210) 20151573
(220) 30.10.2015

(111) 24497
(151) 24.05.2016

(181) 30.10.2025
(730) Ինթրնեշնլ Ֆեշն Քոնսեփթս ՖԶՔՕ, AE

(210) 20151584

(111) 24499

(220) 03.11.2015

(151) 24.05.2016

(181) 03.11.2025
(730) «Վրիկ» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին Նժդեհի
43/2, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(442) 18.11.2015
(540)

(526) «painTS for cars» գրառﬓ ինքնրյն
պահպանթյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարﬕր և սև գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ.
դաս 14. ոսկերչական իրեր և ժամացյցներ.

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կապյտ, կարﬕր, մանշակագյն,
դեղին, սև և սպիտակ գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր ավտոﬔքենաների համար:
_____________________

17
17

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

(210) 20151586

(111) 24500

(220) 03.11.2015

(151) 24.05.2016

06/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(181) 03.11.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հենրիկ Կարապետյան Բաբկենի, Երևան, Նալբանդյան 29,
բն. 21, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 9. նյթեր էլեկտրահաղոդագծերի
համար
(հաղորդալարեր,
մալխներ).
ﬕացնող ագյցներ մալխների համար.
նյնականացման
ջիղեր
էլեկտրահաղորդալարերի
համար.
էլեկտրական
դիմադրթյններ. մալխների կցամասեր.
ﬕացման
տփեր
(էլեկտրականթյն).
թելքաօպտիկական
լսատարներ. մալխատար պրոֆիլներ. մալխների ﬕակցիչներ.
խցակի երկժանիներ, վարդակներ և այլ
էլեկտրական ﬕացքներ:

(526) «sales» բառն ինքնրյն պահպանթյան

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվմ է բաց
և մգ մոխրագյն, բաց և մգ կանաչ և սև
գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական գործնեթյն գործարարթյան
ասպարեզմ.
գրասենյակային
ծառայթյններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրﬓեր).
ապրանքների փաթեթավորմ և պահպանմ.
ճանապարհորդթյնների կազմակերպմ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ. ժամանակավոր բնակատեղով ապահովմ:

(210) 20151600

(111) 24502

(220) 06.11.2015

(151) 24.05.2016

(181) 06.11.2025
(730) «Մեր սարեր հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան,
Նաիրի Զարյան 21/97, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20151592

(111) 24501

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվմ է դեղին,

(220) 04.11.2015

(151) 24.05.2016

նարնջագյն, մգ նարնջագյն, կանաչ և սև

(181) 04.11.2025
(730) Շենժեն Վոեր Հիթ-Շրինքբլ Մըթիրիըլ Քո.,
Լթդ., CN
(442) 02.12.2015

գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 30. բնական ﬔղր:
_____________________

18
18

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

(210) 20151603

(111) 24503

(210) 20151638

(111) 24505

(220) 06.11.2015

(151) 24.05.2016

(220) 17.11.2015

(151) 24.05.2016

(181) 06.11.2025
(730) ÐԴ-40 Մենյֆեքչրինգ Քամփնի (Կալիֆորնիա նահանգի ընկերթյն), US

(181) 17.11.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM

(442) 18.01.2016
(540)

(442) 02.12.2015
(540)

06/1

№ՄԱՍ 1

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, սպիտակ, մոխրագյն և դեղին գնային
համակցթյամբ:
(511)
դաս 2. պաշտպանիչ պատվածքներ ժանգոտմը կանխել համար.
դաս 3. մաքրող ﬕջոցներ հպակների
համար, ճարպազերծող ﬕջոցներ, մաքրող
ﬕջոցներ
ﬔտաղական
մակերևյթների
համար.
դաս 4. յղի փողարկիչներ և քսայղեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(526) Բացի «GRAND CANDY» և «DOLCE VITA»
արտահայտթյններից ﬓացած բոլոր գրառﬓերն ինքնրյն պահպանթյան օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մարﬓագյն, դեղին, սպիտակ, կապյտ, բաց
և մուգ մանուշակագույն, շագանակագույն և
երկնագյն գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
_____________________

(210) 20151639
(220) 17.11.2015
(210) 20151626

(111) 24504

(220) 13.11.2015

(151) 24.05.2016

(181) 13.11.2025
(730) «Անիսոն գրպ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան
Հանրապետթյան 30, բն. 14, AM

(111) 24506
(151) 24.05.2016
(181) 17.11.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս. 5 սննդային հավելﬓեր բժական
նպատակների համար, կենսաբանորեն ակտիվ
հավելﬓեր:
_____________________

19
19

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

(526) «CARAMEL WITH NATURAL», «COFFEE»
արտահայտթյնն ինքնրյն պահպանթյան օբյեկտ չԷ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվմ է շագա-

06/1

№ՄԱՍ 1

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

նակագյն, սպիտակ, կապյտ և մարﬓագյն
գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
կարաﬔլ:
_____________________

(210) 20151640

(111) 24507

(220) 17.11.2015

(151) 24.05.2016

(181) 17.11.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մգ և բաց գազարագյն, կանաչ, սպիտակ և
շագանակագյն գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ
(հաﬔմնք). հաﬔմնք. սառյց:
_____________________

(210) 20151642
(220) 17.11.2015

(526) Բացի «GRAND CANDY» արտահայտթյնից
ﬓացած բոլոր գրառﬓերն ինքնրյն պահ-

(111) 24509
(151) 24.05.2016
(181) 17.11.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 02.12.2015
(540)

պանթյան օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ﬔղրագյն, կանաչ, սպիտակ, շագանակագյն,
կապյտ և ոսկեգյն գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
գրիլյաժ:
_____________________

(210) 20151641

(111) 24508

(220) 17.11.2015

(151) 24.05.2016
(181) 17.11.2025
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

(526) Բացի «GRAND CANDY» արտահայտթյնից

(210) 20151657

(111) 24511

ﬓացած բոլոր գրառﬓերն ինքնրյն պահ-

(220) 18.11.2015

(151) 24.05.2016

պանթյան օբյեկտներ չեն։

(181) 18.11.2025
(730) Ինթերսեփթ Ֆարմասյթիքլզ, ինք., US

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագյն, մոխրագյն, սև, կանաչ, սպիտակ
և կապյտ գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
հալվա:
_____________________
(210) 20151643

(111) 24510

(220) 17.11.2015

(151) 24.05.2016

(181) 17.11.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 02.12.2015
(540)
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(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ
լյարդի և աղիքային քրոնիկ հիվանդթյնների
բժման համար:
(740) Արեգ Պետրոսյան
_____________________

(210) 20151703

(111) 24512

(220) 25.11.2015

(151) 24.05.2016

(181) 25.11.2025
(730) Ալթնքայա Ինշաաթ Նաքլիյաթ Գիդա
Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR
(442) 18.01.2016
(540)

(526) «CHERRY» բառն ինքնրյն պահպանթյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բալագյն, մոխրագյն, սպիտակ, կապյտ և
կարﬕր գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ
(հաﬔմնք). հաﬔմնք. սառյց:
_____________________

(511)
դաս 29. ﬕս, ձկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մրաբա, կոմպոտ.
ձ. կաթ և կաթնամթերք մասնավորապես՝
պանիր, յոգրտ, այրան (ընպելիք յոգրտի
հիմքի վրա), սերցք (կաթնամթերք), հարած
սերցք, կաթի փոշի, կաթի հիմքի վրա մրգեր
պարնակող ըմպելիքներ. սննդային յղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. տապիոկա և սագո.
ալյր և հացահատիկային մթերքներ. հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոսներ
(հաﬔմնք). հաﬔմնք. սառյց.

21
21

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

դաս
32.
գարեջր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյթեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյթեր. ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ
պատրաստել
փոշիներ. էներգետիկ ըմպելիքներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151706

(111) 24513

(220) 26.11.2015

(151) 24.05.2016

(181) 26.11.2025
(730) «Մշ-4» ԱԿ, Երևան, Շահմյան 8 8 39, AM
(442) 18.01.2016
(540)
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(540)

(526) «Йод» և «баланс» բառերն ինքնուրույն
պահպանթյան օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբժական պատրաստկներ, յոդ պարնակող
հիգիենիկ
պատրաստկներ
բժական
նպատակների համար. յոդ պարնակող
դիետիկ նյթեր բժական նպատակների
համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151722

(111) 24515

(220) 01.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 01.12.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Դավթյան
Արﬔնի, Երևան, Զաքյան 6, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվմ է բաց
և մգ կանաչ, կարﬕր, սև, սպիտակ, դեղին և
նարնջագյն գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս
32.
գարեջր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյթեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյթեր:
_____________________

(526) «Japan» բառն ինքնրյն պահպանթյան
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվմ է կարﬕր, կապյտ և սպիտակ գնային համակց-

(210) 20151719

(111) 24514

(220) 30.11.2015

(151) 24.05.2016
(181) 30.11.2025

(730) Մերք ԿԳաԱ, DE
(442) 18.12.2015

թյամբ:
(511)
դաս 35. երրորդ անձանց համար խորհրդատվթյն՝ ﬔքենաների ձեռք բերման հետ
կապված:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

(210) 20151735

(111) 24516

(210) 20151756

(111) 24518

(220) 04.12.2015

(151) 24.05.2016

(220) 07.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 04.12.2025
(730) Փաթագոնիա, Ինք., Կալիֆորնիայի
նահանգ, US

(181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM

(442) 18.01.2016
(540)

(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակﬓեր,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերմ. կենդանիների
մորթիներ. սնդկներ և ճամփորդական
ճամպրկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր.
մտրակներ,
լծասարքեր
և
թամբագործական
իրեր.
այդ թվմ՝ ճամպրկներ, սապարկեր,
սապայսակներ, պայսակներ, սպորտային
պայսակներ.
դաս 25. հագստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան
ասպարեզմ.
վարչարարական գործնեթյն գործարարթյան
ասպարեզմ.
գրասենյակային
ծառայթյններ. այդ թվմ՝ մանրածախ առևտր,
առցանց առևտր, առևտր կատալոգների
ﬕջոցով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151755

(111) 24517

(220) 07.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառթյամբ գարեջրի):
_____________________
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(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ
(հաﬔմնք). հաﬔմնք. սառյց:
_____________________

(210) 20151758

(111) 24519

(220) 07.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ
(հաﬔմնք). հաﬔմնք. սառյց:
_____________________

(210) 20151759

(111) 24520

(220) 07.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.12.2015
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

(540)
(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ
(հաﬔմնք). հաﬔմնք. սառյց:
_____________________

(210) 20151760

(111) 24521

(220) 07.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.12.2015
(540)
(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ
(հաﬔմնք). հաﬔմնք. սառյց:
_____________________

(210) 20151762

(111) 24522

(220) 07.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
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շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ
(հաﬔմնք). հաﬔմնք. սառյց:
_____________________

(210) 20151766

(111) 24523

(220) 08.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 08.12.2025
(730) Հոլլմարք Քարդս, Ինքորփորեյթիդ, US
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 16. նկարչթյան և գծագրթյան
ալբոﬓեր. պլաստիլին. մատիտների տփեր,
գրչատփեր,
թղթ
և
ստվարաթղթ
նկարչթյան
համար.
մագնիսական
գրատախտակներ. կազﬔր փաստաթղթերի
համար. հենակալներ գրքերի համար. շտկող
գրիչներ.
շտկող
հեղկներ.
կավիճներ
գրել
համար.
գնավոր
մատիտներ,
գնավոր կավիճներ. տակդիր գորգիկներ
աշխատասեղանի համար. օրագրեր. տետրեր.
ֆլոմաստերներ.
սոսնձող
մատիտներ.
հեղկ սոսինձ. նոթատետրեր. գրչակոթեր.
մատիտներ. գրիչներ. նկարիչների վրձիններ.
ստվարաթղթ. գնավոր թղթ. մատիտների
սրիչներ. ռետիններ, ջնջել պարագաներ.
թղթագրենական
պիտյքներ,
կպչն
պիտակներ. գծագրական թղթ, գծագրական
քանոններ. թղթապանակներ. շնորհավորական
բացիկներ.
քարտեր
նշﬓերի
համար. նվերների փաթեթավորման թղթ.
տոպրակներ, փաթեթներ նվերների համար.
թղթե ժապավեններ և ժապավենակապեր.
գրել թղթ և ծրարներ, թղթե անձեռոցիկներ.
թղթե
պիտակներ
նվերների
համար.
շնորհավորական բացիկներ նվերների ﬔջ
դնել համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________
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(210) 20151772

(111) 24524

(220) 09.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 09.12.2025
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 03.02.2016
(540)
(511)
դաս 30. սրճ, թեյ և կակաո.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
ներառյալ՝ հյթեր, ջրեր և գազավորված
ըմպելիքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151775

(111) 24525

(220) 10.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 10.12.2025
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3 մկր/շ.
17/34, AM
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(442) 03.02.2016
(310) 4-2015-503720 (320) 08.07.2015 (330) PH
(540)
(511)
դաս 32. գարեջր. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյթեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյթեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151802

(111) 24527

(220) 15.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 15.12.2025
(730) «Լեվ ընդ Դավ գրպ» ՍՊԸ, Երևան,
Պշկին 25, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(442) 18.01.2016
(540)

(526) «RESTAURANT, «ՌԵՍՏՈՐԱՆ», «РЕСТОРАН»
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. ռեստորան:
_____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, մգ և բաց կապյտ, կանաչ, վարդագյն, ոսկեգյն, դարչնագյն, նարնջագյն,

(210) 20151803

(111) 24528

սպիտակ գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 32. հանքային ջր:
_____________________

(220) 15.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 15.12.2025
(730) «Լեվ ընդ Դավ գրպ» ՍՊԸ, Երևան,
Պշկին 25, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(210) 20151776

(111) 24526

(220) 10.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 10.12.2025
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
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(526) «CAFE, «ԿԱՖԵ», «КАФЕ» գրառﬓերն

(210) 20151820

(111) 24531

ինքնրյն պահպանթյան օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. սրճարան:
_____________________

(220) 17.12.2015

(151) 24.05.2016

(210) 20151804

(111) 24529

(220) 15.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 15.12.2025
(730) «Լեվ ընդ Դավ գրպ» ՍՊԸ, Երևան,
Պշկին 25, AM
(442) 18.01.2016
(540)
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(181) 17.12.2025
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH
(442) 18.01.2016
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբժական պատրաստկներ. հիգիենիկ պատրաստկներ
բժական
նպատակների
համար. դիետիկ սննդ և նյթեր բժական
կամ
անասնաբժական
նպատակների
համար, դիետիկ հավելﬓեր մարդկանց
համար. ﬖասատ կենդանիների ոչնչացման
պատրաստկներ. ֆնգիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(526) «HOTEL, «ՀՈԹԵԼ», «ОТЕЛЬ» գրառﬓերն
ինքնրյն պահպանթյան օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. հյրանոցային ծառայթյն:
_____________________

(210) 20151818

(111) 24530

(220) 17.12.2015

(151) 24.05.2016

(210) 20151870

(111) 24532

(220) 28.12.2015

(151) 24.05.2016

(181) 28.12.2025
(730) «Լարկո գրպ» ՍՊԸ, Երևան, ՍայաթՆովա պող. 10/5, AM
(442) 16.02.2016
(540)

(181) 17.12.2025
(730) «Ալիսա ֆեյշն ստդիո» ՍՊԸ, Երևան,
Սարի թաղ, փող. 15, տն 1, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(526) «HOTEL» և «ՀՅÐՐԱՆՈՑ» բառերն ինքն(526) «Fashion Studio» արտահայտթյնն ինքն-

րյն պահպանթյան օբյեկտներ չեն:

րյն պահպանթյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. հագստ.
դաս 35. առևտր:
_____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվմ է սև և
նարնջագյն գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 43. հյրանոց:
_____________________
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(210) 20151882

(111) 24533

(220) 30.12.2015

(151) 24.05.2016
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(540)

(181) 30.12.2025
(730) «Հեսվիթ Հելթ Թեք Քո.» ՍՊԸ, CN
(442) 16.02.2016
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան
ասպարեզմ.
վարչարարական գործնեթյն գործարարթյան
ասպարեզմ.
գրասենյակային
ծառայթյններ:
_____________________

(511)
դաս 9. USB կրիչներ, համակարգչի մասեր
և աքսեսարներ, համակարգչային ծրագրեր,
քայլաչափ, GPS
համակարգեր, նավագնացական գործիքներ, էլեկտրոնային ալիքների
փոխանցող և ստացող սարքեր, բջջային
հեռախոսներ,
էլեկտրական
մոնիտորինգ
իրականացնող
սարքեր,
տեղափոխվող
երաժշտական
սարքավորﬓեր
(ﬔդիա
փլեյերներ), խոսափողեր, տեսաձայնագրող
սարքեր,
էլեկտրական
կշեռքներ
և
սարքավորﬓեր,
ջերմաչափներ,
բարոﬔտրեր, կողﬓացյցներ, ոչ բժշկական
նշանակթյան
դիագնոստիկ
սարքեր,
էլեկտրական մարտկոցներ, փոխակերպիչներ.
դաս 14. ժամացյցներ, ժամացյցների
ժամանակագրիչներ (ժամանակի գրանցման
սարքեր), ժամացյցի գոտիներ, ժամացյցի
տփեր, զարթցիչ ժամացյցներ, էլեկտրական ժամացյցներ, այդ թվմ՝ ձեռքի
ժամացյցներ, ապարանջաններ, զարդեր,
բիժտերիա,
թանկարժեք
ﬔտաղների
ձլվածքներ:

(210) 20160030

(111) 24535

(220) 20.01.2016

(151) 24.05.2016

(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20160009

(111) 24534

(220) 14.01.2016

(151) 24.05.2016

(181) 14.01.2026
(730) «Կամֆի» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող.
18, բն. 6 ա, AM
(442) 03.02.2016

(181) 20.01.2026
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM
(442) 16.02.2016
(540)

(511)
դաս 1. քիﬕական նյթեր, որոնք նախատեսված են օգտագործել արդյնաբերական
և
գիտական
նպատակներով,
լսանկարչթյան,
գյղատնտեսթյան,
այգեգործթյան և անտառաբծթյան ﬔջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյթեր. կրակմարող
բաղադրթյններ.
քիﬕական
նյթեր ﬔտաղների զոդման և ﬗման
համար. քիﬕական նյթեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյթեր.
սոսնձող նյթեր արդյնաբերական նպատակներով օգտագործել համար.
դաս 2. ներկեր, արծնկներ, լաքեր.
ﬔտաղը ժանգոտﬕց և փայտանյթը քայքայﬕց պաշտպանող նյթեր. ներկանյթեր.
խածանյթեր, ներկանյթերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
ﬔտաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղարվեստական տպագրթյան համար.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստկներ
և այլ նյթեր լվացքի համար. պատրաստկներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
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օճառներ. օծանելիք, եթերային յղեր, կոսﬔտիկական ﬕջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատաﬕ փոշիներ և մածկներ.
դաս 4. տեխնիկական յղեր և (թանձր)
քսքներ. քսանյթեր. փոշ կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրթյններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյթեր
լսավորման նպատակների համար. մոﬔր,
պատրյգներ լսավորման համար.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբժական
պատրաստկներ.
հիգիենիկ
պատրաստկներ բժական նպատակների
համար. դիետիկ սննդ և նյթեր բժական
կամ անասնաբժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելﬓեր մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական սննդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյթեր. ատաﬓալցման և
ատաﬓերի ծեփապատճեններ պատրաստել
նյթեր. ախտահանիչ ﬕջոցներ. ﬖասատ
կենդանիների ոչնչացման պատրաստկներ.
ֆնգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 6. սովորական ﬔտաղներ և դրանց
համահալվածքներ. ﬔտաղյա շինանյթեր.
շարժական
ﬔտաղյա
կառցվածքներ
և
շինթյններ.
ﬔտաղյա
նյթեր
ռելսղիների համար. ﬔտաղյա ճոպաններ
և լարեր. ﬔտաղակապեր և փականքային
իրեր. ﬔտաղյա խողովակներ. անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
ﬔտաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերմ. հանքանյթեր.
դաս 7. ﬔքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ (բացառթյամբ վերգետնյա տրանսպորտային ﬕջոցների համար նախատեսվածների).
կցորդիչներ, ﬕացքներ, կցիչներ և փոխանցման
տարրեր(բացառթյամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային ﬕջոցների համար նախատեսվածների). գյղատնտեսական գործիքներ,
բացառթյամբ ձեռքով կառավարվողների.
ինկբատորներ. առևտրի ավտոմատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, լսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստգման), փրկթյան և սցման սարքեր  գործիքներ.
էլեկտրականթյան հաղորդման, ﬕացման,
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փոխակերպման, կտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ
և տեղեկատվթյան թվային այլ կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
ﬔխանիզﬓեր. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
ﬔքենաներ,
տեղեկատվթյան
մշակման սարքավորﬓեր և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովմ.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբժական, բժշկական,
ատաﬓաբժական
և
անասնաբժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորթյնների
պրոթեզներ, աչքերի և ատաﬓերի պրոթեզներ.
ոսկրաբժական իրեր. նյթեր կարեր դնել
համար.
դաս 11. լսավորման, ջեռցման, շոգ
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 12. տրանսպորտային ﬕջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթցիկ նյթեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ ﬔտաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերմ. ոսկերչական իրեր,
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացյցներ և
այլ ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թղթ, ստվարաթղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերմ. տպագրական արտադրանք.
նյթեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լսանկարներ.
թղթագրենական
պիտյքներ. կպչն նյթեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտյքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրաﬔքենաներ և գրասենյակային պիտյքներ
(բացառթյամբ
կահյքի).
սցողական
նյթեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառթյամբ սարքավորﬓերի). պլաստմասսայե նյթեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերմ.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
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դաս 17. կաչկ, ռետին, գտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյթերից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերմ. մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծծման, խցման և ﬔկսացման
նյթեր. ոչ ﬔտաղյա ճկն խողովակներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակﬓեր,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերմ. կենդանիների
մորթիներ. սնդկներ և ճամփորդական
ճամպրկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 19. ոչ ﬔտաղյա շինանյթեր. ոչ
ﬔտաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտմ.
ոչ
ﬔտաղյա
շարժական
կառցվածքներ և շինթյններ. ոչ ﬔտաղյա
հշարձաններ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպնգներ.
խոզանակներ (բացառթյամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյթեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառթյամբ
շինարարական
ապակ).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերմ.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ,
ցանցեր,
վրաններ,
ծածկարաններ, բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր
և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերմ). խծծման նյթեր (բացառթյամբ
ռետինից
և
պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահմք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործթյան համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերմ. անկողն և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
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դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեմ և այլ հատակածածկյթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարﬓամարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերմ. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. ﬕս, ձկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մրաբա, կոմպոտ. ձ, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յղեր և ճարպեր.
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ
(հաﬔմնք). հաﬔմնք. սառյց.
դաս 31. հացահատիկ, գյղատնտեսական,
այգեգործական,
անտառային
և
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերմ. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերﬔր, բնական բյսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջր. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյթեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյթեր.
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառթյամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխել պիտյքներ.
լցկի.
դաս 36. ապահովագրթյն. ֆինանսական
գործնեթյն.
դրամավարկային
գործառնթյններ. անշարժ գյքի հետ կապված գործառնթյններ.
դաս 37. շինարարթյն. նորոգմ.
սարքավորﬓերի տեղակայմ.
դաս 38. հեռահաղորդակցթյն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրﬓեր).
ապրանքների փաթեթավորմ և պահպանմ.
ճանապարհորդթյնների կազմակերպմ.
դաս 40. նյթերի մշակմ.
դաս 41. կրթթյն (դաստիարակթյն,
սցմ). սﬓական գործընթացի ապահովմ, զվարճթյններ. մարզական և
մշակթային ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայթյններ
և
հետազոտթյններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակﬓեր.
արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային ապարատների
և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովմ.
դաս 44. բժշկական ծառայթյններ.
անասնաբժական ծառայթյններ. կենդանիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսﬔտիկական ծառայթյններ. գյղատնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայթյններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայթյններ.
անվտանգթյան
ծառայթյններ
սեփականթյան և անհատի պաշտպանթյան
համար. այլ անձանց կողﬕց մատցվող
անհատական և սոցիալական ծառայթյններ
անհատի կարիքները հոգալ համար:
_____________________

(210) 20160031
(220) 20.01.2016

(111) 24536
(151) 24.05.2016

(181) 20.01.2026
(730) Փրինքո Քորփ., TW
(442) 16.02.2016
(540)

(511)
դաս 9. մաքր (առանց գրառﬓերի)
օպտիկական
կրիչներ,
մասնավորապես՝
մագնիսական օպտիկական սկավառակներ,
ձայնագրվող ﬕնի սկավառակներ, ձայնագրվող
և վերաձայնագրվող կոմպակտ սկավառակներ,
ձայնագրվող
և
վերաձայնագրվող
թվային նիվերսալ սկավառակներ, ճկն
սկավառակներ,
CD-ROM-ներ,
տվյալների
պահպանման սարքեր, սկավառակատարներ,
տվյալների հաշվման սարքեր, տվյալների
պահման և հաշվման սարքեր, տեսասկավառակներ, ձայնի գրանցման սկավառակներ, խտասկավառակներ (տեսա-):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160054

(111) 24537

(220) 27.01.2016

(151) 24.05.2016
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(181) 27.01.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մելինա Նիկոլայան Սոսիկի, Սյնիքի մարզ, ք. Ագարակ,
Սայաթ-Նովայի 8, բն. 9, AM
(442) 01.03.2016
(540)

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ և սպիտակ գնային համակցթյամբ:
(591) «Bio» և «Bee» բառերն ինքնրյն պահպանթյան օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 29. ﬕս, ձկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մրաբա,
կոմպոտ. ձ, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յղեր և ճարպեր.
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոսներ
(հաﬔմնք). հաﬔմնք. սառյց.
դաս 31. հացահատիկ, գյղատնտեսական,
այգեգործական,
անտառային
և
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերմ. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերﬔր, բնական բյսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:
(740) Հասﬕկ Քեռյան
_____________________

(210) 20160058
(220) 29.01.2016

(111) 24538
(151) 24.05.2016

(181) 29.01.2026
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ.
Բամբակաշատ, AM
(442) 16.02.2016

30
30

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(540)

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

(210) 20160065

(111) 24539

(220) 02.02.2016

(151) 24.05.2016

(181) 02.02.2026
(730) Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գին-օղ
կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(442) 16.02.2016
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20160067

(111) 24540

(220) 02.02.2016

(151) 24.05.2016

կապյտ և սպիտակ գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական,
լսանկարչական,
կինեմատոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստգման),
փրկթյան և սցման սարքեր  գործիքներ.
էլեկտրականթյան հաղորդման, ﬕացման,
փոխակերպման, կտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվթյան
թվային
այլ
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
ﬔխանիզﬓեր. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
ﬔքենաներ,
տեղեկատվթյան
մշակման սարքավորﬓեր և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովմ.
կրակմարիչներ:
_____________________

(210) 20160079

(111) 24541

(220) 05.02.2016

(151) 24.05.2016

(181) 05.02.2026
(730) «Ռոյալ Արﬔնիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան,
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM
(442) 01.03.2016
(540)

(181) 02.02.2026
(730) «Վանթագ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 56/14, AM
(442) 16.02.2016
(540)

31
31

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-

ցթյնից, ﬓացած բոլոր գրառﬓերն ինքն-

ցթյնից, ﬓացած բոլոր գրառﬓերն ինքն-

րյն պահպանթյան օբյեկտներ չեն:

րյն պահպանթյան օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

կանաչ, մգ և բաց կանաչ, սև, կարﬕր, ոսկե-

կապյտ, մգ և բաց կապյտ, սև, կարﬕր,

գյն, դարչնագյն, սպիտակ, վարդագյն և

ոսկեգյն, դարչնագյն, սպիտակ, վարդագյն,

դեղին գնային համակցթյամբ:
(511)
դաս 30. սրճ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական գործնեթյն գործարարթյան
ասպարեզմ.
գրասենյակային
ծառայթյններ:
_____________________

դեղին, մանուշակագույն և կանաչ գունային
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համակցթյամբ:
(511)
դաս 30. սրճ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան
րական

ասպարեզմ.

գործնեթյն

ասպարեզմ.

վարչարա-

գործարարթյան

գրասենյակային

ծառայ-

թյններ:
(210) 20160080

(111) 24542

(220) 05.02.2016

(151) 24.05.2016

(181) 05.02.2026
(730) «Ռոյալ Արﬔնիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան,
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM
(442) 01.03.2016
(540)

_____________________

(210) 20160089

(111) 24543

(220) 08.02.2016

(151) 24.05.2016
(181) 08.02.2026

(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, Դիլիջան,
Մյասնիկյան 76, AM
(442) 01.03.2016
(540)

(511)
դաս 32. գարեջր:
_____________________

32
32

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016
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ՏեղեկÊթյÊններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողÊթյան երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

298

17.05.2026

Դկա դի Սալապարտա Ս.պ.Ա., IT

1013

17.05.2026

ԱԹ ընդ Թ Ինթելեքթըլ Փրոփըրթի II, Լ.Փ., US

1312

20.11.2025

Սիգմա-Օլդրիչ Քո. ԼԼՔ, US

1374

16.05.2026

Քորնինգ Ինքորփորեյթիդ, Նյ Յորքի նահանգ, US

1375

16.05.2026

Քորնինգ Ինքորփորեյթիդ, Նյ Յորքի նահանգ, US

1419

16.05.2026

Ֆաթեր Ս.պ.Ա., IT

1420

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1428

16.05.2026

Ֆաթեր Ս.պ.Ա., IT

1513

16.05.2026

Փրոքթր ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ, DE

1610

28.02.2026

Սոսիետե Բոլինժեր ընդ Քո., FR

1737

17.05.2026

Ֆաբրիկա Իտալիանա Ակմլատորի Մոտոկարի
Մոնտեկիո - Ֆ.Ի.Ա.Մ.Մ. Ս.պ.Ա., IT

1741

25.04.2026

ԷմՋիԱյ Լաքշըրի Գրփ Ս.Ա., CH

1783

02.05.2026

Ֆինդս Սվերջը Ակտիեբոլագ, SE

2042

17.05.2026

Էփլ Ինք., US

2084

17.05.2026

Սոսիետե Ժաս Հենեսի ընդ Քո., FR

2089

17.05.2026

Բաքսթր Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2090

17.05.2026

Բաքսթր Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2091

17.05.2026

Բաքսթր Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2092

17.05.2026

Բաքսթր Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2093

17.05.2026

Բաքսթր Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2104

20.05.2026

Էփլ Ինք., US

2105

20.05.2026

Էփլ Ինք., US

2106

20.05.2026

Էփլ Ինք., US

2107

20.05.2026

Էփլ Ինք., US

2142

17.05.2026

Կանդի Ս.պ.Ա., IT

2173

20.05.2026

Հերց Սիսթմ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2174

20.05.2026

Հերց Սիսթմ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2199

20.05.2026

Ռանի Ռեֆրեշﬓթս ԷֆԶեթՍիՕ, AE

2207

20.05.2026

Էմանել Ունգարո Իտալիա Ս.Ր.Լ., IT

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

2899

21.06.2026

Բայեր Ինթելեքչըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

3454

17.06.2026

Մերք Շարփ ընդ Դոմ Քորփ., US

3458

17.06.2026

Մերք Շարփ ընդ Դոմ Քորփ., US

3459

17.06.2026

Մերք Շարփ ընդ Դոմ Քորփ., US

3498

16.08.2026

Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքիբ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3499

16.08.2026

Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքիբ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3508

29.10.2026

Պանադոլ ԳմբՀ, DE

3542

20.05.2026

Սոսիետե Ժաս Հենեսի ընդ Քո., FR

3551

01.07.2026

Յրըփ Բրենդս Ս.ա ր.լ., LU

3789

03.05.2026

ԱԹ ընդ Թ Ինթելեքթըլ Փրոփըրթի II, Լ.Փ., US

3790

03.05.2026

ԱԹ ընդ Թ Ինթելեքթըլ Փրոփըրթի II, Լ.Փ., US

10808

17.02.2026

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

10987

19.12.2025

Ֆարմասիա ընդ Ափջոն Քամփնի ԼԼՔ,
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Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US
11028

25.04.2026

«Նինա Հոﬖանյան կտյր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չաշի 50ա, AM

11029

25.04.2026

«Նինա Հոﬖանյան կտյր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չաշի 50ա, AM

11030

25.04.2026

«Նինա Հոﬖանյան կտյր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չաշի 50ա, AM

11032

25.04.2026

«Նինա Հոﬖանյան կտյր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չաշի 50ա, AM

11033

25.04.2026

«Նինա Հոﬖանյան կտյր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չաշի 50ա, AM

11034

25.04.2026

«Նինա Հոﬖանյան կտյր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չաշի 50ա, AM

11204

26.05.2026

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյնաբերական հանգյց, Գործարանային 10, AM

11205

26.05.2026

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյնաբերական հանգյց, Գործարանային 10, AM

11249

29.06.2026

Բայեր Քնսյմր Քեըր ԱԳ, CH

11250

29.06.2026

Բայեր Քնսյմր Քեըր ԱԳ, CH

11255

12.05.2026

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

11257

12.05.2026

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

11258

12.05.2026

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

11261

17.05.2026

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

11267

23.05.2026

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

11269

29.05.2026

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

11270

29.05.2026

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

34
34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2016

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

06/1

№ՄԱՍ 1

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

11389

29.05.2026

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

11390

29.05.2026

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

11391

02.06.2026

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

11394

13.06.2026

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

11412

23.06.2026

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

11464

06.06.2026

ՓիՔյ Լայսնզինգ Ս.Ա., BE

11466

07.08.2026

Քենթքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք., US

11497

03.07.2026

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

11509

04.05.2026

Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Տեխնոնիկոլ», RU

11510

04.05.2026

Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Տեխնոնիկոլ», RU

11513

26.07.2026

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

11514

26.07.2026

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

11515

26.07.2026

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

11516

26.07.2026

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

11517

26.07.2026

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

11528

12.06.2026

«Խ.Ա.Ղ.-Վիկտորիա» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի փակղի 5, AM

11603

07.09.2026

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

11705

12.07.2026

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

11845

23.05.2026

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

11922

02.05.2026

Նինթենդո Քո., Լթդ., JP

12404

26.07.2026

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

23720

17.05.2026

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

35
35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՅՏԵՐ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նÊյնականացման
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
ցÊցահանդեսային կամ այլ առաջնÊթյան թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնÊթյան թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
ապրանքների և (կամ) ծառայÊթյÊնների ցանկը
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
հայտատÊն, հասցեն, երկրի կոդը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2016

№

06/1

ՏեղեկÊթյÊններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20160159
(220) 17.02.2016
(730) «Իջևան գին կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
(540)

ըմպելիքներ և մրգահյթեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյթեր:
(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160219
(220) 25.02.2016
(730) Զֆֆա ԷլԷԼՍի, US
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառթյամբ
գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան
--------------

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

(511)
դաս 32. գարեջր, հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային

(511)
դաս 25. հագստ և մարզական հագստ, այն
է՝ վերևի հագստ, ներքևի հագստ, գլխարկներ,
կոշկեղեն, լողազգեստ, ներքնազգեստ, բաճկոններ,
մարզական տաք հագստ, ձեռնոցներ, գլպաներ,
գլխակապեր
(սպորտային
պարապմնքների
ժամանակ քրտինքից պաշտպանվել համար),
ջրային վերնազգեստ և ձյդոյի համազգեստ,
աﬔնօրյա հագստ, գիշերազգեստ.
դաս 28. մարզասարքեր, ձեռքով կառավարվող
մարզասարքեր. մարզական ծանրաքարեր. մարզական ծանրաձողեր. նստարաններ վարժթյններ
կատարել համար, ֆիթնեսի և վարժթյնների
համար նախատեսված սարքավորﬓեր և
պարագաներ, այն է՝ վարժթյնների համար
նախատեսված անհատական գորգեր և ձեռնոցներ,
բռնցքամարտի և խառը ﬔնամարտերի համար
նախատեսված հանդերձանք, այն է՝ ﬔնամարտի
ձեռնոցներ, խառը ﬔնամարտի ձեռնոցներ,
բռնցքամարտի ձեռնոցներ, կիզակետով թաթմաններ,
թաթմաններ
բռնցքով
հարված
ընդնել համար, սրնքի պաշտպանիչներ,
բռնցքամարտի տանձիկներ, կախովի տանձիկներ,
կանգնած
տանձիկներ,
բռնցքամարտմ
և
խառը ﬔնամարտերի ժամանակ օգտագործվող
պաշտպանիչ բարձիկներ, այն է՝ ոտքերին հագնովի
պաշտպանիչ բարձիկներ, բարձիկներ թիրախային
հարվածների համար, թայական ﬔնամարտերի
բարձիկներ և սրնքին հագնովի պաշտպանիչ
բարձիկներ. կրծքավանդակի պաշտպանիչներ և

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2016

մարﬓի պաշտպանիչներ բռնցքամարտմ և խառը
ﬔնամարտերմ օգտագործել համար. մարզադաշտային գնդակներ. սպորտային գնդակներ,
պոմպեր սպորտային պարագաները,այն է՝ մարզադաշտային գնդակները և սպորտային գնդակները
փչել համար:
դաս 41. առողջթյան ակմբների ծառայթյններ, այն է՝ սարքավորﬓերի տրամադրմ
ֆիթնեսի, անհատական դասընթացների և վարժթյնների համար. սﬓա-դաստիարակչական ծառայթյններ ֆիթնեսի, անհատական
դասընթացների, վարժթյնների և խառը ﬔնամարտերի բնագավառմ. սցողական ծրագրերի
և պարապմնքների անցկացմ ֆիթնեսի,
անհատական դասընթացների, վարժթյնների
և խառը ﬔնամարտերի բնագավառմ. համաշխարհային համակարգչային ցանցի ﬕջոցով
տեղեկատվթյան տրամադրմ ֆիթնեսի, անհատական դասընթացների, վարժթյնների և
խառը ﬔնամարտերի բնագավառմ. սﬓադաստիարակչական
ծառայթյններ
սննդի,
առողջթյան և առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ:
--------------

(210) 20160220
(220) 25.02.2016
(730) Զֆֆա ԷլԷԼՍի, US
(540)

(511)
դաս 25. հագստ և մարզական հագստ, այն
է՝ վերևի հագստ, ներքևի հագստ, գլխարկներ,
կոշկեղեն, լողազգեստ, ներքնազգեստ, բաճկոններ,
մարզական տաք հագստ, ձեռնոցներ, գլպաներ,
գլխակապեր (սպորտային պարապմնքների
ժամանակ քրտինքից պաշտպանվել համար),
ջրային վերնազգեստ և ձյդոյի համազգեստ,
աﬔնօրյա հագստ, գիշերազգեստ.
դաս 28. մարզասարքեր, ձեռքով կառավարվող
մարզասարքեր. մարզական ծանրաքարեր. մարզականծանրաձողեր.նստարաններվարժթյններ
կատարել համար, ֆիթնեսի և վարժթյնների
համար նախատեսված սարքավորﬓեր և

№

06/1

պարագաներ, այն է՝ վարժթյնների համար
նախատեսված անհատական գորգեր և ձեռնոցներ,
բռնցքամարտի և խառը ﬔնամարտերի համար
նախատեսված հանդերձանք, այն է՝ ﬔնամարտի
ձեռնոցներ, խառը ﬔնամարտի ձեռնոցներ,
բռնցքամարտի ձեռնոցներ, կիզակետով թաթմաններ,
թաթմաններ
բռնցքով
հարված
ընդնել համար, սրնքի պաշտպանիչներ,
բռնցքամարտի տանձիկներ, կախովի տանձիկներ,
կանգնած տանձիկներ, բռնցքամարտմ և
խառը ﬔնամարտերի ժամանակ օգտագործվող
պաշտպանիչ բարձիկներ, այն է՝ ոտքերին հագնովի
պաշտպանիչ բարձիկներ, բարձիկներ թիրախային
հարվածների համար, թայական ﬔնամարտերի
բարձիկներ և սրնքին հագնովի պաշտպանիչ
բարձիկներ. կրծքավանդակի պաշտպանիչներ և
մարﬓի պաշտպանիչներ բռնցքամարտմ և խառը
ﬔնամարտերմ օգտագործել համար. մարզադաշտային գնդակներ. սպորտային գնդակներ,
պոմպեր սպորտային պարագաները,այն է՝ մարզադաշտային գնդակները և սպորտային գնդակները
փչել համար:
դաս 41. առողջթյան ակմբների ծառայթյններ, այն է՝ սարքավորﬓերի տրամադրմ
ֆիթնեսի, անհատական դասընթացների և վարժթյնների համար. սﬓա-դաստիարակչական ծառայթյններ ֆիթնեսի, անհատական
դասընթացների, վարժթյնների և խառը ﬔնամարտերի բնագավառմ. սցողական ծրագրերի
և պարապմնքների անցկացմ ֆիթնեսի,
անհատական դասընթացների, վարժթյնների
և խառը ﬔնամարտերի բնագավառմ. համաշխարհային համակարգչային ցանցի ﬕջոցով
տեղեկատվթյան տրամադրմ ֆիթնեսի, անհատական դասընթացների, վարժթյնների և
խառը ﬔնամարտերի բնագավառմ. սﬓադաստիարակչական
ծառայթյններ
սննդի,
առողջթյան և առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ:
--------------

(210) 20160228
(220) 29.02.2016
(730) Արﬔն Ղմաշյան, Արմավիրի մարզ, գ.
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տն 4,
AM
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(540)

(540)

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

(511)
դաս 1. հակասառիչ հեղկներ (անտիֆրիզներ).
արգելակի հեղկներ. ղղորդիչ բանող հեղկ.
երկարատև օգտագործման սառնազդակներ (LLC).
փոխհաղորդիչ յղեր.
դաս 4. շարժիչային յղեր. յղեր, քսքներ
ավտոﬔքենաների համար:
--------------

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

(210) 20160256
(220) 04.03.2016
(730) «Էլոլա» ՓԲԸ, Սյնիքի մարզ, ք. Գորիս,
գյղ Վերիշեն, AM
(540)

№

06/1

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովմ:
--------------

(210) 20160246
(220) 02.03.2016
(730) Հինո Ջիդոշա Կաբշիկի Կաիշա (Հինո
Մոթորս, ԼԹԴ.), JP
(540)
(511)
դաս 1. հակասառիչ հեղկներ (անտիֆրիզներ).
արգելակի հեղկներ. ղղորդիչ բանող հեղկ.
երկարատև օգտագործման սառնազդակներ (LLC).
փոխհաղորդիչ յղեր.
դաս 4. շարժիչային յղեր. յղեր, քսքներ
ավտոﬔքենաների համար:
--------------

(210) 20160247
(220) 02.03.2016
(730) Հինո Ջիդոշա Կաբշիկի Կաիշա (Հինո
Մոթորս, ԼԹԴ.), JP

(511)
դաս 29. պանիր:
--------------

(210) 20160278
(220) 10.03.2016
(730) Յագար Լենդ Ռովեր Լիﬕթիդ, GB
(540)
(511)
դաս 12. տրանսպորտային ﬕջոցներ և դրանց
մասեր և աքսեսարներ, որոնք ընդգրկված են
12-րդ դասմ. հեծանիﬖեր. մանկական սայլակներ
և նորածնի սայլակներ.
դաս 35. նոր և օգտագործված տրանսպորտային
ﬕջոցների, դրանց մասերի և աքսեսարների
ﬔծածախ վաճառք և վաճառքի առաջխաղացմ.
ավտոﬔքենաների արդյնաբերթյանը վերաբերվող ապրանքների և ծառայթյնների վաճառքի
առաջխաղացմ երրորդ անձանց համար, որն
նախատեսմ է համացանցով առաջխաղացման
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նյթերի և ապրանքների մասին տեղեկատվթյան
տարածմ տպագրված նյթերի, ձայնա և տեսագրթյնների, հեռստա և ռադիո գրառﬓերի,
առցանց գովազդի և առաջխաղացման մրցﬓերի
և մրցակցթյան տարածման ﬕջոցով. ավտոﬔքենաների, ավտոﬔքենաների մասերի և
աքսեսարների մանրածախ վաճառք. ավտոﬔքենաների մանրածախ վաճառքի դիլերական
ծառայթյններ:
-------------(210) 20160280
(220) 10.03.2016
(730) «Նատֆդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան
50, բն. 57, AM
(540)

(511)
դաս 29. ﬕս, ձկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս. մսի
էքստրակտներ. համբրգերներ, պահածոյացված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. մրգերի հիմքով թեթև խորտիկներ,
խոզի ապխտած կրծքաﬕս. պանիր. կարտոֆիլ ֆրի,
կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի տապակած
շերտեր. ձկան ֆիլե, ձկան մսից պատրաստած
մթերքներ. կաթ, կաթնային կոկտեյլներ, կաթնային
ըմպելիքներ. թթ դրած բանջարեղեն. թթ դրած
վարնգ, պահածոյացված սոխ. պատրաստի
սննդ և սննդի բաղադրիչներ. ապրներ. ձ.
կաթի հիմքով աղանդեր և կոկտեյլներ.
դաս 30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ.
բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով սենդվիչներ,
ձկան մսով սենդվիչներ. հաց. մթերքով լցոնած
հաց. լցոնած բլկիներ և սենդվիչներ. բրգերներ՝
ընդգրկված 30-րդ դասմ. բլիթով փաթաթված
տեստներ. հաﬔմնքներ, մանանեխ, կետչպ,
մայոնեզ, աղցանների սոսներ և հաﬔմնքներ.
թխած անշեղեն. շոկոլադահամ բաղադրիչներով
չորաբլիթներ. աղանդերային, շոկոլադային մսեր.
մրգային պաղպաղակ. կաթի հիմքով աղանդեր.
թխվածքաբլիթներ, աղանդերային պդինգներ,
աղանդերային
սֆլեներ.
բրավետացված,
քաղցրացված աղանդերային դոնդողներ. պաղպաղակ և պաղպաղակից տորթ, պաղպաղակով
պատրաստված աղանդեր. սառը և սառեցված
քաղցրավենիք և աղանդեր. պատրաստի աղանդեր.
խտացրած սոսների տեսքով հաﬔմնքներ.

№

06/1

դաս 31. գյղատնտեսական, այգեգործական,
անտառային և հացահատիկային մթերքներ, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերմ. կենդանիներ. թարմ
մրգեր  բանջարեղեն. սերﬔր, բնական բյսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյթեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյթեր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովմ:
-------------(210) 20160310
(220) 15.03.2016
(730) «Վի Ջի» ՍՊԸ, Երևան, ՄալաթիաՍեբաստիա, Մեծարենցի 68, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդի ստեղծմ և տարածմ,
նաև՝ առցանց.
դաս 42. հարսանյաց սրահների, եկեղեցիների
և բնակարանների ձևավորմ:
--------------

(210) 20160321
(220) 16.03.2016
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբշիկի Կաիշա (նաև
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP
(540)
(511)
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային
տրանսպորտային ﬕջոցներ. փոխադրման համար
տարբեր
նշանակթյան
ավտոﬔքենաներ.
էլեկտրական
տրանսպորտային
ﬕջոցներ.
վագոնիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ. ֆրգոններ (տրանսպորտային ﬕջոցներ). արտաճանապարհային տրանսպորտային ﬕջոցներ.
ավտոբսներ. կեմպերներ, ռեկրեացիոն ավտոﬔքենաներ, խոհանոցով, քնել տեղերով,
զգարանով սարքավորված ավտոֆրգոններ.
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սպորտային ավտոմոբիլներ. մրցարշավային ավտոմոբիլներ. ապրանքատար ﬔքենաներ. ամբարձիչով սայլակներ. տրակտորներ, այդ թվմ`
սայլակ-քարշակներ,
տրակտոր-քարշակներ.
քարշակներ, ավտոկցանքներ և կիսակցանքներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ցամաքային,
օդային, ջրային տրանսպորտային ﬕջոցների
մասեր. ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ. շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
մոտորներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. թափքեր տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների ամրաշրջանակներ (հենասարքեր). փոխհաղորդակներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. փոխհաղորդակների մասեր ցամաքային
տրանսպորտայինﬕջոցներիհամար.փոխհաղորդիչ
լիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. ատաﬓավոր փոխանցիչներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. կցորդիչների
ագյցներ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար. սռնիներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. կախոցների ﬔղﬕչներ տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ﬔղﬕչ
զսպանակներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖեր. տրանսպորտային
ﬕջոցների անիﬖերի կալանդներ. անվակնդեր
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ օդախցիկների
վերանորոգման համար. տրանսպորտային ﬕջոցների արգելակներ. արգելակային կալններ
ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
հողմապակիներ.
ապակեմաքրիչներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. թափարգելներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ղեկի
ﬔխանիզﬓեր ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ազդանշանային շչակներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. շրջադարձի
ցցիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
նստոցներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
անվտանգթյան գոտիներ տրանսպորտային
ﬕջոցների նստոցների համար. տրանսպորտային
ﬕջոցների նստոցների գլխակալներ. հետընթացքի
ազդասարքեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
հակահափշտակիչ
հարմարանքներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. անվտանգթյան բարձիկներ (անվտանգթյան ﬕջոցներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների

№
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համար). հետևի դիտահայելիներ. հետնամասի
բեռնամբարձիչներ (տրանսպորտային ﬕջոցների
մասեր). սփոյլերներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար.
բեռնախցիկներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ցեխապաշտպան վահանակներ.
հակասահքային շղթաներ. պատյաններ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. պատյաններ
տրանսպորտային ﬕջոցների նստոցների համար.
օդապոմպեր
(տրանսպորտային
ﬕջոցների
պիտյքներ).
տրանսպորտային
ﬕջոցների
բեռնախցիկներ դահկների համար. ծխախոտի
վառիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. մանկական անվտանգ
նստոցներ. տրանսպորտային ﬕջոցների հետգցովի
թափքածածկեր. տրանսպորտային ﬕջոցների
դռներ. տիեզերական ապարատներ. ինքնաթիռներ.
հիդրոինքնաթիռներ. թռչող ապարատներ. սայլեր.
մոտոցիկլետներ. կատերներ. լաստանավեր. նավեր.
զբոսանավեր. հեծանիﬖեր. զանգեր հեծանիﬖերի
համար. շղթաներ հեծանիﬖերի համար. շարժիչներ
հեծանիﬖերի համար. թամբեր հեծանիﬖերի,
մոտոցիկլետների համար. մոխրամաններ ավտոﬔքենաների համար. արգելակային սկավառակներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. անվարորդ
ավտոﬔքենաներ (ինքնավար ավտոﬔքենաներ).
կողﬓային դիտահայելիներ տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. շարժիչների հենարաններ
ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
ավտոմոբիլների թափարգելներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների վառելիքի բաքերի կափարիչներ.
պտտող մոﬔնտի կերպափոխիչներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար:
-------------(210) 20160322
(220) 16.03.2016
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբշիկի Կաիշա (նաև
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP
(540)

(511)
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային
տրանսպորտային ﬕջոցներ. փոխադրման համար
տարբեր
նշանակթյան
ավտոﬔքենաներ.
էլեկտրական
տրանսպորտային
ﬕջոցներ.
վագոնիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ. ֆր-
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գոններ (տրանսպորտային ﬕջոցներ). արտաճանապարհային տրանսպորտային ﬕջոցներ.
ավտոբսներ. կեմպերներ, ռեկրեացիոն ավտոﬔքենաներ, խոհանոցով, քնել տեղերով,
զգարանով սարքավորված ավտոֆրգոններ.
սպորտային ավտոմոբիլներ. մրցարշավային ավտոմոբիլներ. ապրանքատար ﬔքենաներ. ամբարձիչով սայլակներ. տրակտորներ, այդ թվմ`
սայլակ-քարշակներ,
տրակտոր-քարշակներ.
քարշակներ, ավտոկցանքներ և կիսակցանքներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ցամաքային,
օդային, ջրային տրանսպորտային ﬕջոցների
մասեր. ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ. շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
մոտորներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. թափքեր տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների ամրաշրջանակներ (հենասարքեր). փոխհաղորդակներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. փոխհաղորդակների մասեր ցամաքային
տրանսպորտայինﬕջոցներիհամար.փոխհաղորդիչ
լիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. ատաﬓավոր փոխանցիչներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. կցորդիչների
ագյցներ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար. սռնիներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. կախոցների ﬔղﬕչներ տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ﬔղﬕչ
զսպանակներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖեր. տրանսպորտային
ﬕջոցների անիﬖերի կալանդներ. անվակնդեր
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ օդախցիկների
վերանորոգման համար. տրանսպորտային ﬕջոցների արգելակներ. արգելակային կալններ
ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
հողմապակիներ.
ապակեմաքրիչներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. թափարգելներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ղեկի
ﬔխանիզﬓեր ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ազդանշանային շչակներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. շրջադարձի
ցցիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
նստոցներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
անվտանգթյան գոտիներ տրանսպորտային
ﬕջոցների նստոցների համար. տրանսպորտային
ﬕջոցների նստոցների գլխակալներ. հետընթացքի
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ազդասարքեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
հակահափշտակիչ
հարմարանքներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. անվտանգթյան բարձիկներ (անվտանգթյան ﬕջոցներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար). հետևի դիտահայելիներ. հետնամասի
բեռնամբարձիչներ (տրանսպորտային ﬕջոցների
մասեր). սփոյլերներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար.
բեռնախցիկներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ցեխապաշտպան վահանակներ.
հակասահքային շղթաներ. պատյաններ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. պատյաններ
տրանսպորտային ﬕջոցների նստոցների համար.
օդապոմպեր
(տրանսպորտային
ﬕջոցների
պիտյքներ).
տրանսպորտային
ﬕջոցների
բեռնախցիկներ դահկների համար. ծխախոտի
վառիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. մանկական անվտանգ
նստոցներ. տրանսպորտային ﬕջոցների հետգցովի
թափքածածկեր. տրանսպորտային ﬕջոցների
դռներ. տիեզերական ապարատներ. ինքնաթիռներ.
հիդրոինքնաթիռներ. թռչող ապարատներ. սայլեր.
մոտոցիկլետներ. կատերներ. լաստանավեր. նավեր.
զբոսանավեր. հեծանիﬖեր. զանգեր հեծանիﬖերի
համար. շղթաներ հեծանիﬖերի համար. շարժիչներ
հեծանիﬖերի համար. թամբեր հեծանիﬖերի,
մոտոցիկլետների համար. մոխրամաններ ավտոﬔքենաների համար. արգելակային սկավառակներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. անվարորդ
ավտոﬔքենաներ (ինքնավար ավտոﬔքենաներ).
կողﬓային դիտահայելիներ տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. շարժիչների հենարաններ
ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
ավտոմոբիլների թափարգելներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների վառելիքի բաքերի կափարիչներ.
պտտող մոﬔնտի կերպափոխիչներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար:
--------------

(210) 20160362
(220) 22.03.2016
(730) Դաիկին Ինդասթրիզ ԼԹԴ., JP
(540)
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(511)
դաս 11. լսավորման, ջեռցման, շոգ արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման,
սառնապահպանման չորացման, օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
օդի լավորակման սարքեր և կայանքներ, ինչպես
նաև դրանց մասեր և կցամասեր. օդի մաքրման
սարքեր և կայանքներ, ինչպես նաև դրանց մասեր
և կցամասեր. խոնավարարներ. օդի հոտազերծման
սարքեր. զտիչներ. օդի լավորակիչների համար.
օդափոխիչներ (օդի լավորակման կայանքների
մասեր). զտման կայանքներ. օդի կափյրներ շոգեջեռցման կայանքների համար. սառնարանային
բեռնարկղեր. ﬔքենայացված օդափոխիչներ օդի
լավորակման համար. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքները նախատեսված են կենցաղային կամ արդյնաբերական նպատակների համար:
--------------

(210) 20160377
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյֆեքչրինգ Քամփնի
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկերթյն), US
(540)

№

06/1

(540)

(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայﬕց պաշտպանող
պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող ﬕջոցներ հպակների համար,
ճարպազերծող ﬕջոցներ, մաքրող ﬕջոցներ
ﬔտաղական մակերևյթների համար.
դաս 4. նիվերսալ տոգորման յղեր և
քսայղեր:
--------------

(210) 20160379
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյֆեքչրինգ Քամփնի
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկերթյն), US
(540)
(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայﬕց պաշտպանող
պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող ﬕջոցներ հպակների համար,
ճարպազերծող ﬕջոցներ, մաքրող ﬕջոցներ
ﬔտաղական մակերևյթների համար.
դաս 4. նիվերսալ տոգորման յղեր և
քսայղեր:
--------------

(210) 20160378
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյֆեքչրինգ Քամփնի
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկերթյն), US

(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայﬕց պաշտպանող
պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող ﬕջոցներ հպակների համար,
ճարպազերծող ﬕջոցներ, մաքրող ﬕջոցներ
ﬔտաղական մակերևյթների համար.
դաս 4. նիվերսալ տոգորման յղեր և
քսայղեր:
--------------

(210) 20160381
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյֆեքչրինգ Քամփնի
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկերթյն), US
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(540)

(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայﬕց պաշտպանող
պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող ﬕջոցներ հպակների համար,
ճարպազերծող ﬕջոցներ, մաքրող ﬕջոցներ
ﬔտաղական մակերևյթների համար.
դաս 4. նիվերսալ տոգորման յղեր և
քսայղեր:
-------------(210) 20160380
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյֆեքչրինգ Քամփնի
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկերթյն), US
(540)

(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայﬕց պաշտպանող
պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող ﬕջոցներ հպակների համար,
ճարպազերծող ﬕջոցներ, մաքրող ﬕջոցներ
ﬔտաղական մակերևյթների համար.
դաս 4. նիվերսալ տոգորման յղեր և
քսայղեր:
-------------(210) 20160383
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյֆեքչրինգ Քամփնի
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկերթյն), US
(540)

№

06/1

(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայﬕց պաշտպանող
պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող ﬕջոցներ հպակների համար,
ճարպազերծող ﬕջոցներ, մաքրող ﬕջոցներ
ﬔտաղական մակերևյթների համար.
դաս 4. նիվերսալ տոգորման յղեր և
քսայղեր:
--------------

(210) 20160382
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյֆեքչրինգ Քամփնի
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկերթյն), US
(540)

(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայﬕց պաշտպանող
պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող ﬕջոցներ հպակների համար,
ճարպազերծող ﬕջոցներ, մաքրող ﬕջոցներ
ﬔտաղական մակերևյթների համար.
դաս 4. նիվերսալ տոգորման յղեր և
քսայղեր:
--------------

(210) 20160397
(220) 29.03.2016
(730) Սփորթսփաըր, Լթդ., HK
(540)
(511)
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. մարﬓամարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.
սպորտային իրեր, ներառյալ խաղասեղաններ, որոնք
վերաբերմ են սյն դասին և մարզասարքային
սարքավորանք, որոնք վերաբերմ են սյն դասին,
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ներառյալ սպորտային մարզասարքեր. բատտներ.
ﬔտաղական և փայտե մանկական խաղային
կոմպլեքսներ. դրսի համար նախատեսված փչովի
խաղային կոմպլեքսներ և մանկական խաղալիքներ.
մանկական խաղատնակներ. ճոճարաններ. տոբոգաններ (խաղալիքներ). խաղալիք հեղկացիրներ.
մանկական փոխադրաﬕջոցներ. մանկական
փոխադրաﬕջոցներ ջրով տեղաշարժվել համար.
էլեկտրոնային թիրախներ խաղերի և սպորտային
պարապմնքների համար. էլեկտրոնային զարգացնող խաղեր երեխաների համար. էլեկտրոնային կերպարային ֆիգրներ (խաղալիքներ).
ծանրացիչներ
(սպորտային
իրեր).
խաղագնդակներ. բասկետբոլի և ֆտբոլի պարագաներ,
այդ թվմ՝ ֆտբոլի ցանցեր, դարպասներ և
գնդակներ. ֆտբոլի հավաքած և պարագաներ.
բադﬕնտոնի հավաքած և պարագաներ.
վոլեյբոլի գնդակներ և ցանցեր. բեյսբոլի զարկիչներ
և գնդակներ. վերը նշված ապրանքների մասեր և
պարագաներ՝ ընդգրկված սյն դասմ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական
գործնեթյն գործարարթյան ասպարեզմ.
գրասենյակային ծառայթյններ. սյն հայտի
ԱԾՄԴ 28-րդ դասմ նշված ապրանքների
ﬔծածախ և մանրածախ իրացմ, ինչպես նաև
առցանց իրացմ:
-------------(210) 20160407
(220) 31.03.2016
(730) «Կանաչ խնձոր» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոﬕ
29, թիվ 187, AM
(540)

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

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

№

06/1

(540)

(511)
դաս 12. ավտոﬔքենաներ, դրանց մասեր
 կցամասեր. դողեր. վերականգնված պահպանաշերտով դողեր. դողերի օդախցիկներ.
անիﬖեր. պահպանաշերտի ռետին դողերի
պահպանաշերտերի վերականգնման համար.
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ օդախցիկների կամ դողերի վերանորոգման համար.
փոխադրաﬕջոցների
անիﬖերի
եզրակներ
(եզրաշերտեր) և պատյաններ. դողերի պահպանաշերտերի նախապատրաստվածքներ. երկանիվ շարժիչային փոխադրաﬕջոցներ և դրանց
մասեր  կցամասեր. հեծանիﬖեր և դրանց մասեր
 կցամասեր. էլեկտրական հեծանիﬖեր և դրանց
մասեր  կցամասեր. թռչող ապարատներ և դրանց
մասեր  կցամասեր. ﬔղﬕչներ (վերգետնյա
փոխադրաﬕջոցների
համար).
վերգետնյա
փոխադրաﬕջոցների օդաճնշական ﬔղﬕչներ.
լիսեռների ﬕացքներ և կցորդիչների ագյցներ
(վերգետնյա
փոխադրաﬕջոցների
համար).
նավերի բախաﬔղﬕչներ (նավերի կողﬓային
պաշտպանիչներ).
նստատեղերի
բարձիկներ
փոխադրաﬕջոցների
համար.
օդաճնշական
ﬔղﬕչներ և զսպաններ երկաթղային վագոնների
համար. փոխադրաﬕջոցների թափարգելներ.
կախոցների ﬔղﬕչներ փոխադրաﬕջոցների
համար. կախոցների զսպաններ փոխադրաﬕջոցների համար. դողերի փականներ. հիդրավլիկական
համակարգերի ոչ ﬔտաղական ճկափողեր
փոխադրաﬕջոցների համար:
--------------

(210) 20160435
(220) 06.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտաշես Բոստանչյան, Երևան, Մաշտոցի 14/1, AM
(540)
(511)
դաս 35. առևտր:
--------------
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(210) 20160436
(220) 06.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտաշես Բոստանչյան, Երևան, Մաշտոցի 14/1, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտր:
--------------

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

(511)
դաս 5. ցավազրկող ﬕջոցներ (անալգետիկներ).
անզգայացնող
ﬕջոցներ
(անեստետիկներ).
հակաբիոտիկներ. հականեխիչ ﬕջոցներ. ճանապարհորդական դեղատփեր (լցված). առաջին
օգնթյան դեղատփեր (լցված). ացետատներ
դեղագործական նպատակների համար. մանրէասպան նյթեր (բակտերիցիդներ). բալասաններ
բժական նպատակների համար. ապարանջաններ բժշկական նպատակների համար.
վազելին բժշական նպատակների համար. պատվաստանյթեր. դիետիկ նյթեր բժշկական
նպատակների համար. դեղագործական նյթեր.
ﬔղրախոտի ջր դեղագործական նպատակների
համար. սննդային թելքեր. ժելեր բժշկական
նպատակների համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին.
գլյկոզ բժշկական նպատակների համար.
մանանեխի սպեղանիներ. լոգանքի ցեխեր.
բժիչ ցեխեր. դեղնախեժ (գﬕգտ) բժշկական
նպատակների համար. գրյն-բալասաններ
բժշկական նպատակների համար. դիաստազա
բժշկական նպատակների համար. հանքային
սննդային հավելﬓեր. սննդային հավելﬓեր.
սպիտակցային սննդային հավելﬓեր. սննդային հավելﬓեր կենդանիների համար. յոդ դեղագործական նպատակների համար. քափր
բժշկական նպատակների համար. պատիճներ
դեղերի համար. պատիճներ դեղագործական
նպատակների համար. հեմոստատիկ մատիտներ.
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մատիտներ գլխացավի դեմ. ցողնաբջիջներ
բժշկական նպատակների համար. օղակներ
ռևմատիզﬕ դեմ. դեղորայքային կոնֆետներ.
դեղորայքային
արմատներ.
դեղորայքային
սառնաշաքար. կպչն սպեղանի. լոսյոններ դեղագործական նպատակների համար. մագնեզիա
դեղագործական նպատակների համար. քսքներ.
քսքներ դեղագործական նպատակների համար.
դեղորայքային յղեր. բժշկական վիրակապման
նյթեր. վիրահատական վիրակապման նյթեր.
դեղորայք. դեղորայք անասնաբժական նպատակների համար. ﬔնթոլ. ﬕքստրաներ. դիետիկ
ըմպելիքներ բժական նպատակների համար.
պաստեղիկներ դեղագործական նպատակների
համար. բժշկական տզրկներ. բժական
սպեղանալաթեր. տաք կոմպրեսների վիրակապեր.
կոմպրեսների վիրակապեր. բժական պոմադներ. հակավիրսային պատրաստկներ. վիտաﬕնային
պատրաստկներ.
ախտորոշման
պատրաստկներ
բժշկական
նպատակների
համար. բժական պատրաստկներ լոգանքի
համար. դեղորայքային պատրաստկներ լոգանքի
համար.
դեղագործական
պատրաստկներ.
քիﬕադեղագործական պատրաստկներ. դիետիկ
սննդամթերք բժական նպատակների համար.
մաստակ բժական նպատակների համար.
թեյերի հակաասթմատիկ հավաքած. մոﬔր
ծխահարման համար. օշարակներ դեղագործական
նպատակների համար. քնաբեր ﬕջոցներ.
հակամանրէային ﬕջոցներ. ախորժակը ճնշող
ﬕջոցներ բժշկական նպատակների համար. ջերﬕջեցնող ﬕջոցներ. արյնը մաքրող ﬕջոցներ.
ﬕջոցներ գլխացավի դեմ. դեղորայքային ﬕջոցներ
նյարդային խանգարﬓերի բժման համար.
հակաբորբոքային ﬕջոցներ. հանգստացնող ﬕջոցներ (տրանկվիլիզատորներ). տոնսը բարձրացնող ﬕջոցներ (դեղորայքային պատրաստկներ).
նյարդերն ամրապնդող ﬕջոցներ. մարսողթյանը
նպաստող դեղագործական ﬕջոցներ. սպոզիտորիաներ (բժշկական մոﬔր). շիճկներ. հաբերհակաօքսիդանտներ. դեղորայքային խոտեր. հաբեր
հազի դեմ. տրանկվիլիզատորներ:
-------------(210) 20160448
(220) 08.04.2016
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU
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(540)

(511)
դաս 5. ցավազրկող ﬕջոցներ (անալգետիկներ).
անզգայացնող
ﬕջոցներ
(անեստետիկներ).
հակաբիոտիկներ. հականեխիչ ﬕջոցներ. ճանապարհորդական դեղատփեր (լցված). առաջին
օգնթյան դեղատփեր (լցված). ացետատներ
դեղագործական նպատակների համար. մանրէասպան նյթեր (բակտերիցիդներ). բալասաններ
բժական նպատակների համար. ապարանջաններ բժշկական նպատակների համար.
վազելին բժշական նպատակների համար. պատվաստանյթեր. դիետիկ նյթեր բժշկական
նպատակների համար. դեղագործական նյթեր.
ﬔղրախոտի ջր դեղագործական նպատակների
համար. սննդային թելքեր. ժելեր բժշկական
նպատակների համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին.
գլյկոզ բժշկական նպատակների համար.
մանանեխի սպեղանիներ. լոգանքի ցեխեր.
բժիչ ցեխեր. դեղնախեժ (գﬕգտ) բժշկական
նպատակների համար. գրյն-բալասաններ
բժշկական նպատակների համար. դիաստազա
բժշկական նպատակների համար. հանքային
սննդային հավելﬓեր. սննդային հավելﬓեր.
սպիտակցային սննդային հավելﬓեր. սննդային հավելﬓեր կենդանիների համար. յոդ դեղագործական նպատակների համար. քափր
բժշկական նպատակների համար. պատիճներ
դեղերի համար. պատիճներ դեղագործական
նպատակների համար. հեմոստատիկ մատիտներ.
մատիտներ գլխացավի դեմ. ցողնաբջիջներ
բժշկական նպատակների համար. օղակներ
ռևմատիզﬕ դեմ. դեղորայքային կոնֆետներ.
դեղորայքային
արմատներ.
դեղորայքային
սառնաշաքար. կպչն սպեղանի. լոսյոններ դեղագործական նպատակների համար. մագնեզիա
դեղագործական նպատակների համար. քսքներ.
քսքներ դեղագործական նպատակների համար.
դեղորայքային յղեր. բժշկական վիրակապման
նյթեր. վիրահատական վիրակապման նյթեր.
դեղորայք. դեղորայք անասնաբժական նպատակների համար. ﬔնթոլ. ﬕքստրաներ. դիետիկ
ըմպելիքներ բժական նպատակների համար.
պաստեղիկներ դեղագործական նպատակների
համար.
բժշկական
տզրկներ.
բժական
սպեղանալաթեր. տաք կոմպրեսների վիրակապեր.
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կոմպրեսների վիրակապեր. բժական պոմադներ. հակավիրսային պատրաստկներ. վիտաﬕնային
պատրաստկներ.
ախտորոշման
պատրաստկներ
բժշկական
նպատակների
համար. բժական պատրաստկներ լոգանքի
համար. դեղորայքային պատրաստկներ լոգանքի
համար.
դեղագործական
պատրաստկներ.
քիﬕադեղագործական պատրաստկներ. դիետիկ
սննդամթերք բժական նպատակների համար.
մաստակ բժական նպատակների համար.
թեյերի հակաասթմատիկ հավաքած. մոﬔր
ծխահարման համար. օշարակներ դեղագործական
նպատակների
համար.
քնաբեր
ﬕջոցներ.
հակամանրէային ﬕջոցներ. ախորժակը ճնշող
ﬕջոցներ բժշկական նպատակների համար. ջերﬕջեցնող ﬕջոցներ. արյնը մաքրող ﬕջոցներ.
ﬕջոցներ գլխացավի դեմ. դեղորայքային ﬕջոցներ
նյարդային խանգարﬓերի բժման համար.
հակաբորբոքային ﬕջոցներ. հանգստացնող ﬕջոցներ (տրանկվիլիզատորներ). տոնսը բարձրացնող ﬕջոցներ (դեղորայքային պատրաստկներ).
նյարդերն ամրապնդող ﬕջոցներ. մարսողթյանը
նպաստող դեղագործական ﬕջոցներ. սպոզիտորիաներ (բժշկական մոﬔր). շիճկներ. հաբերհակաօքսիդանտներ. դեղորայքային խոտեր. հաբեր
հազի դեմ. տրանկվիլիզատորներ:
-------------(210) 20160460
(220) 15.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լորա Մաթևոսյան
Ալեքսանդրի, Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղ.
1/3 շ. բն. 12, AM
(540)

(511)
դաս 16. տպագրական արտադրանք. գրքեր,
թերթեր, բկլետներ, այցեքարտեր, օրացյցներ,
բրոշյրներ, թռցիկներ, բլանկներ. թղթից և
ստվարաթղթից պատրաստված բոլոր ապրանքները, որոնք ներառված են 16-րդ դասմ.
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դաս 40. նյթերի մշակմ. տպագրթյն.
դաս 42. դիզայներական ծառայթյններ:
--------------

(210) 20160464
(220) 18.04.2016
(730) «Միստիֆյմս» ՍՊԸ, Երևան, Թմանյան
18, թիվ 5, AM
(540)

(511)
դաս 35. էլեկտրոնային սիգարետների, էլեկտրոնային սիգարետների հեղկի և պարագաների
առևտր:
--------------

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

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր, որոնք
նախատեսված են, մասնավորապես՝ գովազդի,
շկայավարման և բովանդակթյան կառավարման, ճանապարհորդթյան պլանավորման,
ճանապարհորդթյան կազմակերպման, ճանապարհորդական երթղ և ճանապարհորդական ծախսերի կառավարման, ամրագրﬓերի,
պատվերների և տոմսերի դրսգրման, վաչերների
դրսգրման, փոխանակման և մարման, հաճախորդների հետ հարաբերթյնների կառավարման,
հեռախոսային
տեղեկատների
կառավարման, պատվերների կառավարման,
հաշիﬖերի դրսգրման, հաշիﬖերի կառավարման
և հաշվառման, օդանավակայանների կառավարման, օդանավակայանների շահագործման,
ավիաընկերթյնների կառավարման, ավիա-
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ընկերթյնների շահագործման, օդանավերի
տեխսպասարկման պլանավորման և վառելիքի
կառավարման,
չվերթների
պլանավորման,
չվացցակների կազմման, չվերթների նախապատրաստման,
չվերթների
իրականացման,
չվերթների նավիգացիայի, չվերթների մոնիտորինգի, չվերթների վերլծթյան և չվերթների
կառավարման ծառայթյնների, ղևորների
հետևման, ղեբեռի կառավարման, ղեբեռի
հետևման, բեռների կառավարման և բեռների
հետևման, հեռահաղորդակցթյան, կրթական,
ժամանցի, մշակթային, սպորտային և հանգստի
նպատակներով,
կրիզների
կառավարման,
երկաթղային փոխադրողների կառավարման,
տրանսպորտի կառավարման, տրիստական
գործակալթյնների
կառավարման,
գյքի
կառավարման, կայանատեղերի կառավարման,
հյրանոցային կառավարման և ռեստորանային
կառավարման, աշխատակազﬕ տեղավորման,
աշխատակազﬕ վերապատրաստման, աշխատակազﬕ կառավարման և աշխատակիցների
օգտագործման
պլանավորման,
ծախսերի
հաշվարկի, ծախսերի հաﬔմատթյան, ծախսերի
հետևման, ծախսերի վերլծթյան, ծախսերի
օպտիմալացման, գնագոյացման, գների հաﬔմատթյան և եկամտների կառավարման, ինչպես
նաև վճարման ծառայթյնների, էլեկտրոնային
վճարման ծառայթյնների, վարկային քարտերով
ծառայթյնների, էլեկտրոնային վճարﬓերի
մշակման ծառայթյնների և էլեկտրոնային
վարկային քարտերով վճարﬓերի մշակման
ծառայթյնների
համար.
համակարգչային
տվյալների հիﬓապաշարներ, մասնավորապես`
վերոնշյալ նպատակների համար. ավտոﬔքենաների վարձյթի ամրագրման, օդանավմ տեղերի
ամրագրման և չարթերային օդանավի ամրագրման
համար համակարգչային ծրագրեր և տեխնիկա.
գրառված համակարգչային տվյալներ, մասնավորապես՝ վերոնշյալ նպատակների համար. թվային
քարտեզներ և թվային հատակագծեր. տվյալների
կրիչներ՝ նախապես գրառված կամ չգրառված,
մասնավորապես՝ սկավառակների, դիսկետների,
երիզների կամ քարթրիջների տեսքով. տվյալների
մագնիսական
կրիչներ.
ﬔքենայաընթեռնելի
տվյալների
կրիչներ
գրառված
ծրագրերով.
մագնիսական, էլեկտրոնային կամ օպտիկական
կրիչների
վրա
գրառված
համակարգչային
ծրագրեր, սցողական ձեռնարկներ և ծրագրեր.
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ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ
վերարտադրման սարքեր. հաշվիչ ﬔքենաներ.
տեղեկատվթյան մշակման սարքավորﬓեր և
գործիքներ. համակարգիչներ և համակարգչային
արտաքին սարքեր իրենց մասերով և լրասարքերով.
ճանապարհորդական
տեղեկատների
և
քարտեզների տեսքով բեռնվող էլեկտրոնային
հրատարակթյններ. համակարգչային սպասարկող ծրագրեր և համակարգչային ծրագրեր
տրիստական գործակալթյնների կողﬕց
հաճախորդների տեղափոխմը կազմակերպել
նպատակով օգտագործել համար, այն է՝
էլեկտրոնային աղյսակներ, հաշվապահական
ծրագրեր, տեքստի մշակման ծրագրեր և
գործարարթյան կառավարման հավելվածներ, այն
է՝ տրիստական գործակալթյան գործնեթյան
կառավարման
համար
ժամադրթյնների
պլանավորման համակարգչային ծրագրեր և գործարարական ճանապարհորդթյնների ծախսերի
կառավարման համար հաշվապահական համակարգչային ծրագրեր. գործարարթյան ծախսերի
վերաբերյալ զեկյցների համար համակարգչային
ծրագրային
ապահովմ
և
ծրագրեր.
ճանապարհորդթյան պատվիրման և ամրագրման
տեղեկատվթյան տվյալների հիﬓապաշարներ
մտք գործել համար նախատեսված համակարգչային ծրագրեր. անվտանգթյան ռիսկերը
կառավարել համար նախատեսված համակարգչային
ծրագրեր.
ճանապարհորդական
ոլորտի համար կազմաձևվող և կարգաբերվող
տեխնոլոգիա ապահովել համար նախատեսված
համակարգչային
ծրագրեր.
համակարգչային
ծրագրեր, այն է՝ ճանապարհորդական ոլորտի
համար նախատեսված բջջային ինտերնետային
հավելվածներ և սպասառ ինտերֆեյսներ.
համակարգչային էլեկտրոնային առևտրի համար
նախատեսված համակարգչային ծրագրեր, որոնք
դրանցից օգտվողներին թյլ են տալիս կատարել
էլեկտրոնային
գործարարական
գործարքներ
համաշխարհային համակարգչային ցանցի ﬕջոցով.
դաս 16. ճանապարհորդական ոլորտին
վերաբերող տպագիր պարբերականներ. ճանապարհորդթյան
ամրագրման
ծրագրերի
գործարկման ցցﬓերի ձեռնարկներ. ճանապարհորդթյան
ամրագրման
ծրագրերի
գործարկման համակարգչային ձեռնարկներ. տպագրական արտադրանք, այն է` համակարգիչների
և
համակարգչային
համակարգերի
վերա-

№

06/1

նորոգման, համակարգչային արտաքին սարքերի,
համակարգչային
ծրագրավորման
ծառայթյնների,
ճանապարհորդթյնների
և
ժամանցի ամրագրման և ժամանակացյցի
կազմման ոլորտներին վերաբերող բրոշյրների,
բկլետների և սցողական նյթերի տեսքով
տպագիր
հրատարակթյններ.
համակարգիչների շահագործման ձեռնարկներ և
օգտվողների
ձեռնարկներ
ճանապարհորդթյնների
ամրագրման
համար
նախատեսված
համակարգչային
տեխնիկայի
և
ծրագրերի վերաբերյալ. ճանապարհորդական
ամրագրﬓերի համար նախատեսված համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրերի վերաբերյալ
տպագիր ցցﬓեր և սցողական նյթեր.
ճանապարհորդթյան
վերաբերյալ
գրքեր.
համակարգչով տպված ճանապարհորդական
տեղեկատվթյանը վերաբերող դիագրաﬓեր
և գրաֆիկներ. ճանապարհորդթյան մասին
տեղեկագրեր.
դաս 35. գովազդային ծառայթյններ.
շկայավարման ծառայթյններ. գովազդային
տարածքի վարձակալթյն. կայքերի որոնման
համակարգի
օպտիմալացմ
գովազդի
և
շկայավարման նպատակներով. հաճախորդների
հավատարմթյան
սխեմաների
մշակմ,
գործարկմ և վերահսկմ. տեղեկատվթյան
ծառայթյններ գործարարթյան վերաբերյալ.
խորհրդատվական
ծառայթյններ
գործարարթյան
վերաբերյալ.
գործարարթյան
կառավարման ծառայթյններ. հաճախորդների
հետ հարաբերթյնների կառավարման ծառայթյններ. երրորդ անձանց համար հեռախոսային
տեղեկատների կառավարմ. վարչարարթյան
ծառայթյններ գործարարթյան վերաբերյալ.
պատվերների կառավարման ծառայթյններ.
հաշիﬖերի դրսգրման ծառայթյններ. հաշիվների կառավարման ծառայթյններ. հաշվապահական ծառայթյններ. աշխատակազﬕ
տեղավորման, աշխատակազﬕ կառավարման և
աշխատակազﬕ օգտագործման պլանավորման
ծառայթյններ. աշխատանքային գրաֆիկների
պատրաստմ և կառավարմ. աշխատակազﬕ
համար խրախսման սխեմաների ղեկավարմ.
ճանապարհորդական երթղ կառավարմ.
ճանապարհորդական ծախսերի կառավարմ.
ծախսերի հաշվարկման, ծախսերի հաﬔմատթյան,
ծախսերի
հետևման,
ծախսերի
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վերլծթյան և ծախսերի օպտիմալացման
ծառայթյններ. գների հաﬔմատթյան ծառայթյններ.
գնագոյացման
ծառայթյններ.
գրասենյակային ծառայթյններ. հասցեների
վավերացման
ծառայթյններ.
տվյալների
հիﬓապաշարմ
տվյալների
պահպանման,
կազմակերպման, ղեկավարման, սպասարկման
և որոնման ծառայթյններ. երրորդ անձանց
համար
ճանապարհորդթյան
ոլորտմ
համակարգիչների
ﬕջոցով
գրասենյակային
կառավարման ծառայթյնների տրամադրմ.
երրորդ անձանց համար ճանապարհորդթյան
ոլորտմ գործարարթյան կառավարման ծառայթյնների տրամադրմ. երրորդ անձանց
համար ճանապարհորդթյան ոլորտմ առևտրի
և գործարարթյան գների վերաբերյալ տեղեկատվթյան և վիճակագրական տեղեկատվթյան
հավաքագրմ և տրամադրմ. գործարարթյան
վերաբերյալ տեղեկատվթյան կառավարմ, այն
է` երրորդ անձանց համար ճանապարհորդթյան
ոլորտմ գործարարթյան վերաբերյալ տեղեկատվթյան ստացմ. գործարարթյան վերաբերյալ տվյալների և գործարարթյան վերաբերյալ
դիագրաﬓերի
և
գրաֆիկների
տեսքով
պատկերների
էլեկտրոնային
հավաքագրմ,
մշակմ
և
տրամադրմ.
էլեկտրոնային
առցանց
տեղեկատվական
ծառայթյններ,
այն է՝ ճանապարհորդթյան, զբոսաշրջթյան,
տրանսպորտի, ժամանցի ոլորտմ համակարգչի
տվյալների հիﬓապաշարի ﬕջոցով գովազդի և
գործարարթյան վերաբերյալ տեղեկատվթյան
տրամադրմ. տվյալների հաղորդման ﬕջոցով
գովազդային և տարածման ծառայթյններ
հյրանոցների,
հյրանոցատերերի,
ավիաընկերթյնների, կրիզների երթղիների, ﬔքենաների վարձյթ տրամադրող ընկերթյնների և
ճանապարհորդթյան ոլորտմ ծառայթյններ
տրամադրողների համար. երրորդ անձանց համար
առցանց անﬕջական էլեկտրոնային շկայավարման ծառայթյններ և գովազդի ծառայթյններ հյրանոցների, հյրանոցատերերի,
ավիաընկերթյնների,
կրիզների
երթղիների, ﬔքենաների վարձյթ տրամադրող
ընկերթյնների և ճանապարհորդթյան ոլորտմ
ծառայթյններ տրամադրողների համար. հյրանոցներմ կեցթյան վարկանիշային գնահատման
համար առցանց համակարգչային տվյալների
հիﬓապաշարի տրամադրմ. վերոնշյալ ծառա-

№

06/1

յթյնների վերաբերյալ տեղեկատվթյն և
խորհրդատվթյն. վերոնշյալ բոլոր ծառայթյնների տրամադրմ նաև համաշխարհային
համակարգչային ցանցերի ﬕջոցով.
դաս 36. ապահովագրական ծառայթյններ.
ֆինանսական գործնեթյն. դրամավարկային
գործառնթյններ. վճարման ծառայթյններ.
էլեկտրոնային
վճարման
ծառայթյններ.
վարկային քարտերով սպասարկման ծառայթյններ. էլեկտրոնային վճարﬓերի մշակման
ծառայթյններ.
էլեկտրոնային
վարկային
քարտերով
վճարﬓերի
մշակման
ծառայթյններ. ապահովագրական ծառայթյնների,
վճարման
ծառայթյնների,
էլեկտրոնային
վճարման ծառայթյնների և վարկային քարտերով
ծառայթյնների համար ﬕջնորդային ծառայթյններ. վարկնակթյան, ֆինանսական
վճարնակթյան և վարկային ռիսկերի ստգմ.
ճանապարհորդական
վաչերների,
մասնավորապես՝
տրանսպորտային
վաչերների,
կեցթյան վաչերների, սննդի վաչերների,
ﬕջոցառﬓերի վաչերների և զբաղմնքի
վաչերների տրամադրմ, փոխանակմ և մարմ.
բոլոր վերոնշյալ ծառայթյնների վերաբերյալ
տեղեկատվթյն և խորհրդատվթյն. վերոնշյալ բոլոր ծառայթյնների տրամադրմ նաև
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցերի
ﬕջոցով.
դաս 38. հեռահաղորդակցթյան ծառայթյններ. դեպի համակարգչային ցանցեր մտքի
հնարավորթյան տրամադրմ. դեպի համակարգչային տվյալների հիﬓապաշար մտքի
հնարավորթյան տրամադրմ. դեպի համակարգչային ցանցերմ առկա տվյալներ, տեղեկատվթյն և համակարգչային ծրագրեր մտքի
հնարավորթյան
տրամադրմ.
ճանապարհորդական տեղեկատվթյան և ամրագրﬓերի
ոլորտմ առկա համակարգչային տվյալների
հիﬓապաշար
մտքի
հնարավորթյան
տրամադրմ ժամանակավարձով. չվերթների,
հյրանոցների և վարձյթով տրամադրվող
ﬔքենաների
ամրագրման
համակարգչային
տվյալների հիﬓապաշար մտքի հնարավորթյան
տրամադրմ
ժամանակավարձով.
առցանց
զրյցի վիրտալ սենյակների տրամադրմ.
տվյալների, տեղեկատվթյան և համակարգչային
ծրագրերի
փոխանցմ
համաշխարհային
համակարգչային ցանցերի ﬕջոցով. վերոնշյալ
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ծառայթյնների վերաբերյալ տեղեկատվթյն
և խորհրդատվթյն. վերոնշյալ բոլոր ծառայթյնների տրամադրմ նաև համաշխարհային
համակարգչային ցանցերի ﬕջոցով.
դաս 39. ճանապարհորդթյան կազմակերպման
ծառայթյններ.
ճանապարհորդթյան
պլանավորման
ծառայթյններ.
ճանապարհորդական գործակալթյան ծառայթյններ.
ճանապարհորդական
տոմսերի
վաճառքի ծառայթյններ. ճանապարհորդթյնների ամրագրման ծառայթյններ. ավիաընկերթյններով
ճանապարհորդթյան
և
ﬔքենաների վարձյթի ամրագրման ծառայթյններ.
ավիաընկերթյնների,
կրիզների,
երկաթղային
փոխադրողների,
ﬔքենաների
վարձյթի,
շրջագայթյնների
և ճանապարհորդթյան վերաբերյալ տեղեկատվական և ամրագրման ծառայթյններ համակարգչի ﬕջոցով. ցամաքային, օդային և ջրային
փոխադրաﬕջոցների ամրագրմ և պատվիրմ.
համակարգչի ﬕջոցով չվերթների ամրագրման
ծառայթյններ. օդանավմ տեղի ամրագրման
ծառայթյններ.
չարթերային
օդանավի
ամրագրման ծառայթյններ. վարձով տրվող
տրանսպորտային ﬕջոցների, մասնավորապես՝
վարձով տրվող ﬔքենաների, ինքնաթիռների
և նավերի ամրագրմ և պատվիրմ. ավտոﬔքենաների վարձյթի ամրագրման ծառայթյններ. համակարգչի ﬕջոցով ﬔքենաների
ամրագրման
ծառայթյններ.
համակարգչի
ﬕջոցով վարձով տրվող ﬔքենաների ամրագրման
ծառայթյններ.
չվերթների
պլանավորման,
չվերթների չվացցակի կազմման, չվերթների
նախապատրաստման, չվերթների իրականացման,
չվերթների նավիգացիայի, չվերթների մոնիտորինգի, չվերթների վերլծթյան և չվերթների կառավարման ծառայթյններ. ավիաընկերթյնների
և օդանավակայանների հաշվառման ծառայթյններ. ճանապարհորդթյան և տրանսպորտի
վերաբերյալ տեղեկատվթյն. փոխադրման
ծառայթյններ. մարդկանց և ապրանքների
փոխադրման
ծառայթյններ.
կահյքի
տեղափոխման
ծառայթյններ.
լաստանավերի շահագործման ծառայթյններ. ծովային
քարշակման, նավերի բեռնաթափման և նավերի
վերանավարկման
ծառայթյններ.
ջրի
և
էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայթյններ.
ապրանքների փաթեթավորման ծառայթյններ.
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պահպանման և պահեստավորման ծառայթյններ. հագստի պահեստավորման և
ապահով
պահպանթյան
ծառայթյններ.
օդանավերի վարձյթի, նավերի վարձյթի և
ավտոﬔքենաների վարձյթի ծառայթյններ.
փոխադրաﬕջոցի վարձյթի ծառայթյններ.
փոխադրաﬕջոցների համար ավտոտնակներ
տրամադրել ծառայթյններ. ավտոտնակի և
կայանատեղիների վարձյթի ծառայթյններ.
սառնարանի
վարձյթի
ծառայթյններ.
բոլոր վերոնշյալ ծառայթյնների վերաբերյալ
տեղեկատվթյն և խորհրդատվթյն, վերոնշյալ բոլոր ծառայթյնների տրամադրմ նաև
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցերի
ﬕջոցով.
դաս 41. կրթական ծառայթյններ. վերապատրաստման
ծառայթյններ.
ժամանցի
ծառայթյններ. կրթական, ժամանցի, մշակթային, սպորտային և հանգստի ﬕջոցառﬓերի և գործնեթյան կազմակերպմ.
կրթական, ժամանցի, մշակթային, սպորտային
և հանգստի ﬕջոցառﬓերի և գործնեթյան
ամրագրմ և պատվիրմ. տոմսերի հետ
կապված ծառայթյններ կրթական, ժամանցի,
մշակթային, սպորտային և հանգստի ﬕջոցառﬓերի և գործնեթյան համար. կրթական,
ժամանցի, մշակթային, սպորտային և հանգստի
բնյթի տեղեկատվթյն. ճանապարհորդական
ղեցյցների և տեղեկատների հրատարակմ.
բոլոր վերոնշյալ ծառայթյնների վերաբերյալ
տեղեկատվթյն և խորհրդատվթյն. վերոնշյալ
բոլոր ծառայթյնների տրամադրմ նաև համաշխարհային համակարգչային ցանցերի ﬕջոցով.
դաս 42.գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայթյններ և դրանց վերաբերյալ գիտական
հետազոտթյններ
և
նախագծմ.
արդյնաբերական վերլծթյան և գիտահետա
զոտական
ծառայթյններ.
տեխնիկական
խորհրդատվթյան
ծառայթյններ.
համակարգչային խորհրդատվթյան ծառայթյններ.
աերոնավիգացիոն,
աշխարհագրական
և
օդերևթաբանական տվյալների տրամադրմ.
գովազդի, շկայավարման և բովանդակթյան
կառավարման, ճանապարհորդթյան պլանավորման,
ճանապարհորդթյան
կազմակերպման,
ճանապարհորդական
երթղ
կառավարման և ճանապարհորդական ծախսերի
կառավարման, ամրագրﬓերի, պատվերների
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և տոմսերի վաճառքի, վաչերների դրսգրման,
փոխանակման և մարման, հաճախորդների հետ
հարաբերթյնների կառավարման, հեռախոսային
տեղեկատների կառավարման, պատվերների
կառավարման, հաշիﬖերի դրսգրման, հաշիﬖերի
կառավարման և հաշվառման, օդանավակայանների
կառավարման,
օդանավակայանների
շահագործման, ավիաընկերթյնների կառավարման,
ավիաընկերթյնների շահագործման, օդանավերի տեխսպասարկման պլանավորման և վառելիքի
կառավարման,
չվերթների
պլանավորման,
չվացցակների կազմման, չվերթների նախապատրաստման,
չվերթների
իրականացման,
չվերթների նավիգացիայի, չվերթների մոնիտորինգի, չվերթների վերլծթյան և չվերթների
կառավարման ծառայթյնների, ղևորների
հետևման, ղեբեռի կառավարման, ղեբեռի
հետևման, բեռների կառավարման և բեռների
հետևման, հեռահաղորդակցթյան, կրթական,
ժամանցի, մշակթային, սպորտի և հանգստի,
կրիզների
կառավարման,
երկաթղային
փոխադրողի
կառավարման,
փոխադրման
կառավարման, ճանապարհորդական գործակալթյնների կառավարման, գյքի կառավարման,
կայանատեղերի կառավարման, հյրանոցային
կառավարման և ռեստորանային կառավարման,
աշխատակազﬕ տեղավորման, աշխատակազﬕ
վերապատրաստման, աշխատակազﬕ կառավարման և աշխատակազﬕ օգտագործման
պլանավորման, ծախսերի հաշվարկի, ծախսերի
հաﬔմատթյան, ծախսերի հետևման, ծախսերի
վերլծթյան, ծախսերի օպտիմալացման, գնագոյացման, գնի հաﬔմատթյան և եկամտի
կառավարման և վճարման ծառայթյնների,
էլեկտրոնային
վճարման
ծառայթյնների,
վարկային քարտերով ծառայթյնների, էլեկտրոնային վճարﬓերի մշակման ծառայթյնների և
էլեկտրոնային վարկային քարտերով վճարﬓերի
մշակման նպատակներով չբեռնվող համակարգչային ծրագրերի տրամադրմ ժամանակավոր
օգտագործման համար. համակարգչային ծրագրավորման ծառայթյններ. երրորդ անձանց
համար համակարգչային ծրագրերի նախագծմ, մշակմ, փորձարկմ, տեղադրմ,
տեխսպասարկմ, թարմացմ, հոսթինգ և
կարգաբերմ. երրորդ անձանց համար կայքերի
նախագծմ, մշակմ, փորձարկմ, տեղադրմ,
տեխսպասարկմ, թարմացմ, հոսթինգ և
կարգաբերմ. երրորդ անձանց համար տվյալների

№

06/1

հիﬓապաշարների
նախագծմ,
մշակմ,
փորձարկմ, տեղադրմ, տեխսպասարկմ,
թարմացմ, հոսթինգ և կարգաբերմ. երրորդ
անձանց
համար
տրանսպորտի
ոլորտմ
համակարգչային ամրագրման համակարգերի
գործարկմ. համակարգչային ծրագրերի և
տվյալների հիﬓապաշարների վարձյթ. երրորդ
անձանց համար քարտեզների և հատակագծերի
նախագծմ. անվտանգթյան ռիսկերի կառավարման համար համակարգչային ծրագրերի
մշակմ. ճանապարհորդթյան ոլորտի համար
կազմաձևվող և կարգաբերվող տեխնոլոգիայի
ապահովման համար համակարգչային ծրագրերի
մշակմ. եղանակի տեսթյան մասին տեղեկատվթյն պարնակող համակարգչային ծրագրերի տրամադրմ. համակարգչային ծրագրային
ապահովմ՝ որպես ծառայթյն (soãware as
a service SAAS), որոնք ապահովված են ճանապարհորդական ոլորտմ կիրառել համար
նախատեսված
համակարգչային
ծրագրերով.
կիրառական
ծրագրեր
տրամադրողների
ծառայթյններ (application service provider ASP)՝
որոնք ապահովված են ճանապարհորդական
ոլորտմ կիրառել համար նախատեսված
համակարգչային ծրագրերով. համակարգչային
ծրագրերի մշակմ, այն է` ճանապարհորդական
ոլորտմ կիրառել համար նախատեսված բջջային
ինտերնետային հավելվածների և սպասառ
ինտերֆեյսների մշակմ. համակարգչային էլեկտրոնային առևտրի ծրագրերի մշակմ, որոնք թյլ
են տալիս օգտվողներին կատարել էլեկտրոնային
գործարարական գործարքներ. բոլոր վերոնշյալ
ծառայթյնների տրամադրմ նաև համաշխարհային համակարգչային ցանցերի ﬕջոցով.
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով
ապահովման կազմակերպմ. սննդի կազմակերպմ. տրանսպորտային փոխադրման կազմակերպմ. ճանապարհորդական գործնեթյան
կազմակերպմ. ժամանակավոր բնակատեղի,
սննդի, փոխադրման, ճանապարհորդական գործնեթյան համար ամրագրﬓեր և պատվերներ.
բնակատեղերի ամրագրման ծառայթյններ.
հյրանոցների ամրագրման ծառայթյններ.
համակարգչի ﬕջոցով հյրանոցների ամրագրման
ծառայթյններ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի,
բարերի,
սրճարանների
և
ռեստորանների վերաբերյալ տեղեկատվթյն.
համակարգչի ﬕջոցով հյրանոցների վերաբերյալ
տեղեկատվթյան տրամադրման ծառայթյններ.
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վերոնշյալ բոլոր ծառայթյնների վերաբերյալ
տեղեկատվթյան և խորհրդատվթյան տրամադրմ. բոլոր վերոնշյալ ծառայթյնների տրամադրմ նաև համաշխարհային համակարգչային
ցանցերի ﬕջոցով.
դաս 45. իրավաբանական ծառայթյններ.
առցանց սոցիալական ցանցերի ծառայթյններ.
վերոնշյալ ծառայթյնների վերաբերյալ տեղեկատվթյն և խորհրդատվթյն. նշված բոլոր ծառայթյնների տրամադրմ նաև համաշխարհային
համակարգչային ցանցերի ﬕջոցով:
-------------(210) 20160515
(220) 27.04.2016
(730) «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների
8, բն. 9, AM
(540)
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(210) 20160480
(220) 20.04.2016
(730) «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան»
ՓԲԸ, Մեծամոր 0910, Արմավիրի մարզ, AM
(540)

(511)
դաս 40. ատոմային էներգիայի արտադրթյն
և մշակմ:
--------------

(210) 20160483
(220) 20.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթր Հակոբյան
Ալբերտի, ք. Մեծամոր, 1-ի թաղ., 10գ, բն. 9, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառթյամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20160514
(220) 27.04.2016
(730) «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների
8, բն. 9, AM
(540)

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

(511)
դաս 9. GPS համակարգ.
դաս 38. տարբեր տեսակի շարժվող և անշարժ
օբյեկտների տեղորոշման ծառայթյն GPS
համակարգի ﬕջոցով:
--------------

(210) 20160484
(220) 21.04.2016
(730) Էդարդ Կարենի Քանքանյան, Երևան,
Սարյան 29, բն. 24, AM
(540)
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(511)
դաս 9. ներբեռնվող բջջային հավելված,
համակարգչային ծրագրային ապահովմ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական
գործնեթյն գործարարթյան ասպարեզմ.
գրասենյակային ծառայթյններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցթյն.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ. ռեստորանների
վերաբերյալ տեղեկատվթյան տրամադրմ,
սեղանների ամրագրմ և պատվերի ձևակերպմ
վեբ-կայքի ﬕջոցով:
-------------(210) 20160485
(220) 21.04.2016
(730) Լևոն Արսենի Թառոյան, Երևան, Արաբկիր
43, տն 37, AM
(540)

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

ՍՊԸ,
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Երևան,

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովմ:
--------------

(210) 20160488
(220) 22.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ Իսաղլյան,
ք. Էջﬕածին, Արամ Մանկյան 179, AM
(540)

(511)
դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք:
-------------(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակﬓեր,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերմ. կենդանիների մորթիներ.
սնդկներ և ճամփորդական ճամպրկներ.
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.
դաս 25. հագստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական
գործնեթյն գործարարթյան ասպարեզմ.
գրասենյակային ծառայթյններ:
--------------

(210) 20160491
(220) 22.04.2016
(730) «Բիոպրոդկտ» ՍՊԸ, Երևան, Արամ
Խաչատրյան փ., տն 39, AM
(540)
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(511)
դաս 29. ﬕս, ձկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մրաբա, կոմպոտ. ձ, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յղեր և ճարպեր.
դաս 32. գարեջր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյթեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյթեր:
--------------

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

(511)
դաս 6. սովորական ﬔտաղներ և դրանց համահալվածքներ. ﬔտաղյա շինանյթեր. շարժական
ﬔտաղյա կառցվածքներ և շինթյններ.
ﬔտաղյա նյթեր ռելսղիների համար. ﬔտաղյա
ճոպաններ և լարեր. ﬔտաղակապեր և փականքային իրեր. ﬔտաղյա խողովակներ. անկիզելի
պահարաններ. սովորական ﬔտաղներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերմ. հանքանյթեր.
դաս 16. թղթ, ստվարաթղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերմ. տպագրական արտադրանք. նյթեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լսանկարներ. թղթագրենական պիտյքներ.
կպչն նյթեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների
համար.
պիտյքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրաﬔքենաներ
և գրասենյակային պիտյքներ (բացառթյամբ
կահյքի). սցողական նյթեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառթյամբ սարքավորﬓերի).
պլաստմասսայե նյթեր փաթեթավորման համար,

№

06/1

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերմ. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 37. շինարարթյն. նորոգմ. սարքավորﬓերի տեղակայմ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրﬓեր).
ապրանքների փաթեթավորմ և պահպանմ.
ճանապարհորդթյնների կազմակերպմ:
-------------(210) 20160494
(220) 22.04.2016
(730) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»
ՓԲԸ, Երևան, Ա. Արﬔնակյան 127, AM
(540)

(511)
դաս 6. սովորական ﬔտաղներ և դրանց համահալվածքներ. ﬔտաղյա շինանյթեր. շարժական
ﬔտաղյա կառցվածքներ և շինթյններ.
ﬔտաղյա նյթեր ռելսղիների համար. ﬔտաղյա
ճոպաններ և լարեր. ﬔտաղակապեր և փականքային իրեր. ﬔտաղյա խողովակներ. անկիզելի
պահարաններ. սովորական ﬔտաղներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերմ. հանքանյթեր.
դաս 16. թղթ, ստվարաթղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերմ. տպագրական արտադրանք. նյթեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լսանկարներ. թղթագրենական պիտյքներ.
կպչն նյթեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների
համար.
պիտյքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրաﬔքենաներ
և գրասենյակային պիտյքներ (բացառթյամբ
կահյքի). սցողական նյթեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառթյամբ սարքավորﬓերի).
պլաստմասսայե նյթեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերմ. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 37. շինարարթյն. նորոգմ. սարքավորﬓերի տեղակայմ.
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դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրﬓեր).
ապրանքների փաթեթավորմ և պահպանմ.
ճանապարհորդթյնների կազմակերպմ:
-------------(210) 20160496
(220) 22.04.2016
(730) «Ռեալիզ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 4, AM
(540)

(511)
դաս 36. ֆինանսական
գործնեթյն.
անշարժ գյքի հետ կապված գործառնթյններ.
անշարժ գյքի գնահատմ. ֆինանսական կառավարմ. անշարժ գյքի կառավարմ. ֆինանսավորմ. ֆինանսական վերլծթյն. փոխադարձ
ներդրմային հիﬓադրաﬓերի հիﬓմ. կապիտալ ներդրﬓեր. խորհրդատվթյն ֆինանսական հարցերով. ֆինանսական գնահատﬓեր
(ապահովագրթյն,
բանկային
գործառնթյններ. անշարժ գյք):
--------------

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

(511)
դաս 35. գովազդային նյթերի տարածմ.
հեռահաղորդակցական ծառայթյնների բաժանորդագրմ երրորդ անձանց համար. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցցադրմ հաղորդակցթյան բոլոր ﬕջոցներով.
խորհրդատվթյն գործարարթյան կազմակերպման և կառավարման հարցերով. հաշվապահական գրքերի վարմ. փաստաթղթերի
բազմացմ. տվյալների ավտոմատացված հիﬓա-

№
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պաշարի վարմ. տվյալների հոսքի կառավարմ
ինտերնետային կայքերի համար. ցցահանդեսների
կազմակերպմ առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. առցանց գովազդ համակարգչային
ցանցմ. գովազդային ժամանակի վարձյթ
հաղորդակցթյան բոլոր ﬕջոցներմ. գովազդային տեքստերի հրատարակմ. տարածքների
վարձակալմ գովազդի տեղադրման համար.
ծառայթյններ հասարակթյան հետ կապերի
բնագավառմ. առևտրային ադիտ. առևտրային
ﬕջնորդթյն.
դաս 38. տեղեկատվթյն հեռահաղորդակցթյան հարցերով. կապ համակարգչային
տերﬕնալների ﬕջոցով. օպտիկամանրաթելային
կապ. հեռախոսակապ. ռադիոհեռախոսակապ.
մտքի ապահովմ համացանց. առցանց ֆորմների տրամադրմ. մտքի ապահովմ տվյալների հիﬓապաշարներ. հաղորդագրթյնների
էլեկտրոնային
տախտակի
ծառայթյններ.
հեռահաղորդակցական
կապի
ապահովմ
համացանցի հետ. լրատվական գործակալթյններ. հեռահաղորդակցական կապի սարքավորﬓերի
վարձյթ.
ռադիոհեռարձակմ.
հեռստահեռարձակմ.
հեռակոնֆերանսների
ծառայթյններ. տեսակոնֆերանսների ծառայթյններ. էլեկտրոնային փոստի ծառայթյններ.
համացանց մտք գործել ժամանակի վարձյթ:
--------------

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

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբժական
պատրաստկներ. հիգիենիկ պատրաստկներ
բժական նպատակների համար. դիետիկ սննդ
և նյթեր բժական կամ անասնաբժական
նպատակների համար, մանկական սննդ.
դիետիկ հավելﬓեր մարդկանց և կենդանիների
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համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյթեր.
ատաﬓալցման և ատաﬓերի ծեփապատճեններ
պատրաստել նյթեր. ախտահանիչ ﬕջոցներ. ﬖասատ կենդանիների ոչնչացման պատրաստկներ. ֆնգիցիդներ, հերբիցիդներ.
-------------(210) 20160499
(220) 25.04.2016
(730) «Քվիմագո» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, Ներսիսյան
11ա, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բրենդի,
գինի, օղի):
-------------(210) 20160504
(220) 25.04.2016
(730) «Լիլի ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1,
բն. 22, AM
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գյքի վաճառք և վարձակալթյն:
--------------

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

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

(210) 20160502
(220) 25.04.2016
(730) Աշոտ Մարտիրոսյան, Երևան, Արաբկիր
38, տն 3, AM

06/1

(540)

(511)
դաս 32. գազավորված զովացցիչ ըմպելիք:
--------------

(511)
դաս 44. կոսﬔտոլոգիական ծառայթյններ:
--------------

№

(511)
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով ապահովմ:
--------------

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

№
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(210) 20160510
(220) 26.04.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պշկինի 12, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ:
-------------(210) 20160507
(220) 26.04.2016
(730) «Լա ﬔզոն ռժ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք
Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տն 7/1, AM
(540)

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

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

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ:
-------------(210) 20160508
(220) 26.04.2016
(730) «Պաստա ընդ վայն» ՍՊԸ, Երևան,
Արշակնյաց 39/9, 10, AM
(540)

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

(511)
դաս 29. ﬕս, ձկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մրաբա, կոմպոտ. ձ, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յղեր և ճարպեր:
--------------

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

(511)
դաս 41. կրթթյն (դաստիարակթյն,
սցմ). սﬓական գործընթացի ապահովմ,
զվարճթյններ. մարզական և մշակթային
ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ:
--------------
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(210) 20160520
(220) 29.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Նահապետյան
Սպարտակի,Երևան,Նալբանդյան փ.,շ. 25/14/34, AM
(540)

№
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(210) 20160523
(220) 02.05.2016
(730) «Քեյ ընդ ջի լո ֆիրմ» ՍՊԸ, Երևան,
Կիևյան 3-51, AM
(540)

(511)
դաս 10. նախապահպանակներ:
-------------(210) 20160521
(220) 29.04.2016
(730) ««Ջի ընդ էյ» ÐՎԿ» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան
5/15, AM
(540)

(511)
դաս 36. ֆինանսավարկային գործնեթյն:
-------------(210) 20160522
(220) 02.05.2016
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի
11, բն. 59, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական
գործնեթյն գործարարթյան ասպարեզմ.
գրասենյակային ծառայթյններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցթյն. ռադիոծրագրերի հեռարձակմ. ձայնա- և տեսածրագրերի
փոխանցմ և հեռարձակմ համացանցի ﬕջոցով.
դաս 41. կրթթյն (դաստիարակթյն,
սցմ). սﬓական գործընթացի ապահովմ,
զվարճթյններ. մարզական և մշակթային
ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ. ռադիոծրագրերի
պատրաստմ:
--------------

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայթյններ.
անվտանգթյան
ծառայթյններ
սեփականթյան և անհատի պաշտպանթյան համար.
այլ անձանց կողﬕց մատցվող անհատական և
սոցիալական ծառայթյններ անհատի կարիքները հոգալ համար:
-------------(210) 20160524
(220) 02.05.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արփինե Կոշտոյան,
Երևան, Շենգավիթ, Հայկ Հովսեփյանի 11, բն. 21, AM
(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակﬓեր,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերմ. կենդանիների մորթիներ.
սնդկներ և ճամփորդական ճամպրկներ.
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.
դաս 25. հագստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական
գործնեթյն գործարարթյան ասպարեզմ.
գրասենյակային ծառայթյններ.
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դաս 40. նյթերի մշակմ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց
հետ կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական
վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակմ և
կատարելագործմ:
-------------(210) 20160526
(220) 03.05.2016
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան
պող., շ. 1, բն. 20, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռստատեսային հեռարձակմ:
-------------(210) 20160527
(220) 03.05.2016
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան
պող., շ. 1, բն. 20, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռստատեսային հեռարձակմ:
-------------(210) 20160528
(220) 03.05.2016
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
(540)

№

06/1

(511)
դաս 5. հակասնկային հատկթյններով
օժտված դեղագործական պատրաստկներ:
--------------

(210) 20160529
(220) 03.05.2016
(730) Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
-------------(210) 20160530
(220) 03.05.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պշկինի 12, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ:
-------------(210) 20160532
(220) 04.05.2016
(730) «Ստարտափ Արﬔնիա» գիտակրթական
հիﬓադրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փ., շ. 10, բն.
8, AM
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրթյն. ֆինանսական
գործնեթյն. դրամավարկային գործառնթյններ. անշարժ գյքի հետ կապված գործառնթյններ.
դաս 41. կրթթյն (դաստիարակթյն,
սցմ). սﬓական գործընթացի ապահովմ,
զվարճթյններ. մարզական և մշակթային
ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ:
--------------
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(210) 20160533
(220) 04.05.2016
(730) Իռենա Գրիգորյան, Երևան,
Հովհաննիսյան փ., տն 20, AM
(540)

Հովհ.

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց
հետ կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական
վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակմ և
կատարելագործմ. մասնավորապես՝ հագստի
դիզայնի խորհրդատվական ծառայթյններ, ձևավորման ծառայթյններ:
-------------(210) 20160534
(220) 04.05.2016
(730) «Տավինկո» գին-կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ. Սևակի 51, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառթյամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20160535
(220) 04.05.2016
(730) Սչժո Ֆանդեյշն Թլզ Մանյֆաքչըրը
Քո., Լթդ., CN
(540)
(511)
դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի). ձեռքով
կառավարվող գյղատնտեսական գործիքներ.
ձեռքով կառավարվող այգե-բանջարանոցային գյք.
անձնական օգտագործման համար էլեկտրական
և ոչ էլեկտրական ﬔքենաներ մազերը խզել

№

06/1

համար. ձեռքի շարժաբերով ձեռքի գործիքներ.
քերաններ (ձեռքի գործիքներ). մածկաթիակներ
(ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. կծաքցաններ.
ձեռքի ամբարձիկներ:
-------------(210) 20160536
(220) 04.05.2016
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյնաբերական հանգյց, Գործարանային 10, AM
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխել պիտյքներ. լցկի:
-------------(210) 20160537
(220) 05.05.2016
(730) «Էցշինենթակայան» ԲԲԸ, Երևան, Զաքարիա
Քանաքեռց 126, AM
(540)

(511)
դաս 37. շինարարթյն, մոնտաժային աշխատանքներ:
-------------(210) 20160538
(220) 05.05.2016
(730) «Այ էյ բի սենթր» ՓԲԸ, Երևան, Ագաթանգեղոսի
2ա, 2-րդ հարկ, կենտրոն վարչական շրջան, AM
(540)

62
62

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2016

(511)
դաս 16. թղթ, ստվարաթղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերմ. տպագրական արտադրանք. նյթեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լսանկարներ. թղթագրենական պիտյքներ.
կպչն նյթեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտյքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրաﬔքենաներ և
գրասենյակային
պիտյքներ
(բացառթյամբ
կահյքի). սցողական նյթեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառթյամբ սարքավորﬓերի).
պլաստմասսայե նյթեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերմ. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական
գործնեթյն գործարարթյան ասպարեզմ.
գրասենյակային ծառայթյններ.
դաս 36. ապահովագրթյն. ֆինանսական
գործնեթյն. դրամավարկային գործառնթյններ. անշարժ գյքի հետ կապված գործառնթյններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրﬓեր).
ապրանքների փաթեթավորմ և պահպանմ.
ճանապարհորդթյնների կազմակերպմ.
դաս 41. կրթթյն (դաստիարակթյն,
սցմ). սﬓական գործընթացի ապահովմ,
զվարճթյններ. մարզական և մշակթային
ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց
հետ կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական
վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակմ և
կատարելագործմ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման ծառայթյններ. ժամանակավոր բնակատեղով ապահովմ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայթյններ.
անվտանգթյան ծառայթյններ սեփականթյան և անհատի պաշտպանթյան համար. այլ
անձանց կողﬕց մատցվող անհատական և
սոցիալական ծառայթյններ անհատի կարիքները հոգալ համար:
--------------

№

06/1

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

(511)
դաս 32. գարեջր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյթեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյթեր:
(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160540
(220) 05.05.2016
(730)
Մայլն
Ֆարմասյթիքլս
Լիﬕթիդ, IN
(540)

Փրայվիթ

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ
շաքարային դիաբետի կարգավորման համար:
--------------

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

№

06/1

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

(511)
դաս 33. ծիրանից պատրաստված թնդ
ալկոհոլային խﬕչք:
--------------

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

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառթյամբ
գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան
--------------

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

(511)
դաս 41. կրթթյն:
--------------

(511)
դաս 33. օղի:

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

(210) 20160545
(220) 06.05.2016
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2016

(730) «Ջիջիտաքսի» ՓԲԸ, Երևան, Մանթաշյան
փ., տն 6, AM
(540)

(511)
դաս 9. ներբեռնվող համակարգչային ծրագրեր,
հավելվածներ հեռախոսների, պլանշետների և
համակարգիչների համար.
դաս 39. տրանսպորտի ամրագրմ և առաքմ
հեռախոսների, պլանշետների, համակարգիչների
համար նախատեսված ծրագրերի ﬕջոցով.
դաս 42. հեռախոսների, պլանշետների, համակարգիչների ծրագրերի նախագծմ, ստեղծմ,
մշակմ և կատարելագործմ:
--------------

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

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրﬓեր).
ապրանքների փաթեթավորմ և պահպանմ.
ճանապարհորդթյնների կազմակերպմ:
--------------

№

06/1

պոմպեր, փականներ (ﬔքենաների մասեր),
փոխանցման հիդրավլիկ տփեր, բոլորն ընդգրկված
7-րդ դասմ, բոլոր վերոհիշյալ
ապրանքների մասեր և պիտյքներ.
դաս 9. էլեկտրական և մագնիսական սարքեր և
գործիքներ, դրանց մասեր և պիտյքներ.
դաս 12. պոմպեր, փականներ, փոխանցման
տփեր, փոխանցման հիդրավլիկ տփեր,
ղեկային կառավարման սարքեր, արգելակման
համակարգեր,
նստարանի
հետգցման
համակարգեր, բոլորը փոխադրաﬕջոցներմ
տեղակայման համար. վերոհիշյալ սարքերի մասեր
և պիտյքներ:
--------------

(210) 20160549
(220) 06.05.2016
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE
(540)
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ՝ ոչ բժական կամ ոչ բժշկական
նպատակների համար. սիգարետներ. սիգարիլներ.
սիգարներ. սիգարետներ պատրաստել ձեռքի
ﬔքենաներ. ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ.
սիգարետի թղթ. էլեկտրոնային սիգարետներ.
հեղկներ էլեկտրոնային սիգարետների համար.
լցկի և ծխել պիտյքներ:
-------------(210) 20160550
(220) 06.05.2016
(730) Ջեներալ Միլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

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

(511)
դաս 7. ﬔքենաներ, շարժիչներ (բացառթյամբ
վերգետնյա փոխադրաﬕջոցների շարժիչների),

(511)
դաս 30. հացահատիկի հիմքով կամ հացահատիկից ստացված պատրաստի նախտեստներ:
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2016

(210) 20160551
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
(540)

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

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

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

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

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

(210) 20160554
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ:
--------------

№

06/1

(210) 20160555
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ:
-------------(210) 20160556
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ:
-------------(210) 20160557
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ:
-------------(210) 20160558
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ:
-------------(210) 20160559
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2016

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ:
-------------(210) 20160560
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ:
-------------(210) 20160561
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
(540)

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

№

06/1

(210) 20160563
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց
70/1, բն. 58, AM
(540)
(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց հետ
կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ:
--------------

(210) 20160564
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց
70/1, բն. 58, AM
(540)
(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց հետ
կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ:
--------------

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

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

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց հետ
կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ:
--------------

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց հետ
կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ:
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2016

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

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

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց հետ
կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ:
--------------

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց հետ
կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ:
--------------

(210) 20160567
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց
70/1, բն. 58, AM
(540)
(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց հետ
կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ:
--------------

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

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց հետ
կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ:
--------------

№

06/1

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

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց հետ
կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ:
-------------(210) 20160571
(220) 10.05.2016
(730) «Երևան հյրանոց» ԲԲԸ, 0001, Երևան,
Աբովյան 14, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովմ:
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2016

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

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և հետազոտթյններ և դրանց հետ
կապված մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓեր և հետազոտթյններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակմ և կատարելագործմ:
-------------(210) 20160573
(220) 10.05.2016
(730) «Ագրո բիո պրոդկտ» ՍՊԸ, Սյնիքի
մարզ, գ. Սյնիք, Գաղթականներ 35, AM
(540)

№

06/1

(210) 20160575
(220) 10.05.2016
(730) Բրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US
(540)
(511)
դաս 29. ﬕս, ձկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մրաբա, կոմպոտ. ձ, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յղեր և ճարպեր.
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոսներ (հաﬔմնք). հաﬔմնք.
սառյց.
դաս 43. պատրաստի
սննդամթերքի և
ըմպելիքների տրամադրման ծառայթյններ.
դրս հանվող սննդամթերքի և ըմպելիքների
պատրաստմ և մատակարարմ:
-------------(210) 20160576
(220) 10.05.2016
(730) «Գոլդեն հարվիսթ» ՍՊԸ, գ. Բջնի, 1-ին
փող., տն 22, AM
(540)

(511)
դաս 29. ﬕս, ձկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մրաբա, կոմպոտ. ձ, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յղեր և ճարպեր.
դաս 31. հացահատիկ, գյղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերմ.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերﬔր,
բնական բյսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների
համար. ածիկ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական
գործնեթյն գործարարթյան ասպարեզմ.
գրասենյակային ծառայթյններ:
--------------

(511)
դաս 29. ﬕս, ձկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մրաբա, կոմպոտ. ձ, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յղեր և ճարպեր:
-------------(210) 20160577
(220) 10.05.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
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(540)

(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոսներ (հաﬔմնք). հաﬔմնք.
սառյց:
-------------(210) 20160578
(220) 10.05.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոսներ (հաﬔմնք). հաﬔմնք.
սառյց:
-------------(210) 20160579
(220) 10.05.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM

№

06/1

(540)

(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոսներ (հաﬔմնք). հաﬔմնք.
սառյց:
-------------(210) 20160580
(220) 10.05.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(511)
դաս 30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոսներ (հաﬔմնք). հաﬔմնք.
սառյց:
--------------

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

(511)
դաս 9. էլեկտրական կաբելներ (մալխներ).
էլեկտրական լարեր. էլեկտրական փոխարկիչներ.
խցակի երկժանիներ, վարդակներ և այլ ﬕացքներ
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( էլեկտրական). կիսահաղորդիչներ, դրանց մասեր
և կցամասեր. ինտեգրալ սխեմաներ. էլեկտրոնային
չիպեր ինտեգրալ սխեմաների արտադրանքի
համար. էլեկտրական կոնդեսատորներ. էլեկտրոնային վակմային սարքեր, ոչ բժական
նպատակներով.
դաս 11. լյﬕնեսցենտային խողովակներ
լսավորման համար. էլեկտրական լամպանոթներ,
լամպեր. ֆլորեսցենտային խողովակներ լսավորման համար. լսադիոդային լսավորող
սարքեր. լսավորման ապարատներ, մասնավորապես՝ լսավորման տեղակայանքներ. չինական
(թղթե) լապտերներ տոնական հարդարանքի
համար. հատակի լսատներ, հատակաջահեր,
լապտերներ.
ավտոﬔքենաների
լապտերներ.
լսավորման սարքեր տրանսպորտային ﬕջոցների
համար:
-------------(210) 20160582
(220) 10.05.2016
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատնյաց
2-րդ նրբ., տն 8, AM
(540)

№

06/1

(210) 20160584
(220) 10.05.2016
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատնյաց
2-րդ նրբ., տն 8, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

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

(511)
դաս 9. ծրագրային հավելված բջջային
հեռախոսների համար:
-------------(511)
դաս 33. գինի:
-------------(210) 20160583
(220) 10.05.2016
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատնյաց
2-րդ նրբ., տն 8, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

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

(511)
դաս 25. հագստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթթյն (դաստիարակթյն,
սցմ). սﬓական գործընթացի ապահովմ,
զվարճթյններ. մարզական և մշակթային
ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ:
--------------
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(210) 20160591
(220) 11.05.2016
(730) Հարդ Ռոք Լիﬕթիդ, JE
(540)
(511)
դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայթյններ.
ապրանքների տեսական հավաքմ ﬕ տեղմ
երրորդ անձանց համար՝ հնարավորթյն տալով
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ
ապրանքները:
-------------(210) 20160593
(220) 11.05.2016
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(540)
(511)
դաս 33. օղի:

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

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

(511)
դաս 9. փրկարար բաճկոններ, զրահաբաճկոններ և դրանց պատյաններ. անվտանգթյան
գոտիներ նախատեսված զինվորների համար.
դաս 13. ծածկոցներ, պայսակներ նախատեսված հրազենային տեխնիկայի և օպտիկական
սարքերի համար.
դաս 18. գոտիներ, ամրագոտիներ ռազմական
տեխնիկայի համար.
դաս 22. քողարկային ծածկոցներ նախատեսված ռազմական տեխնիկայի և զինվորների
համար.

№

06/1

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական
գործնեթյն գործարարթյան ասպարեզմ.
գրասենյակային ծառայթյններ. մասնավորապես՝
առևտր:
-------------(210) 20160597
(220) 12.05.2016
(730) «Աֆոս» ՓԲԸ, Երևան, Տերյան 69, AM
(540)

(511)
դաս 35. արտահանմ:
-------------(210) 20160598
(220) 12.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ:
-------------(210) 20160599
(220) 12.05.2016
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբժական
պատրաստկներ. հիգիենիկ պատրաստկներ
բժական նպատակների համար. դիետիկ սննդ
և նյթեր բժական կամ անասնաբժական
նպատակների համար. դիետիկ հավելﬓեր
մարդկանց և կենդանիների համար. ﬖասատ
կենդանիների
ոչնչացման
պատրաստկներ.
ֆնգիցիդներ:
-------------(210) 20160601
(220) 13.05.2016
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(730) «Ինվեսթմընթ ﬔդիա գրպ»
Երևան, Սայաթ-Նովա փ., թիվ 19, AM
(540)

ՍՊԸ,

№

06/1

(540)

(511)
դաս 40. էներգաարտադրթյան ծառայթյններ:
-------------(210) 20160602
(220) 13.05.2016
(730) «Լիլի ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1,
բն. 22, AM
(540)

(511)
դաս 29. արևածաղկի սերմ՝ բոված:
-------------(210) 20160605
(220) 16.05.2016
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյղ
Մրգանշ, AM
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գյքի վաճառք և վարձակալթյն:
--------------

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

(511)
դաս 29. արևածաղկի սերմ՝ բոված:
-------------Երևան,

(511)
դաս 41. կրթթյն (դաստիարակթյն,
սցմ). սﬓական գործընթացի ապահովմ,
զվարճթյններ. մարզական և մշակթային
ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ:
--------------

(210) 20160604
(220) 16.05.2016
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյղ
Մրգանշ, AM

(210) 20160606
(220) 16.05.2016
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյղ
Մրգանշ, AM
(540)

(511)
դաս 29. դդﬕ սերմ՝ բոված:
--------------
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(210) 20160607
(220) 16.05.2016
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյղ
Մրգանշ, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

Զ.

(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպմ:
-------------(210) 20160609
(220) 16.05.2016
(730)
Ռաֆայել
Նահապետյան,
Կոﬕտաս 20, բն. 48, AM
(540)

ֆդ»

06/1

(511)
դաս 41. կրթթյն (դաստիարակթյն,
սցմ). սﬓական գործընթացի ապահովմ,
զվարճթյններ. մարզական և մշակթային
ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովմ:
--------------

(511)
դաս 29. արևածաղկի սերմ՝ բոված:
-------------(210) 20160608
(220) 16.05.2016
(730)
Արման
Դանիելյան,
Երևան,
Քանաքեռց 129/3 շ., բն. 19, AM
(540)

(210) 20160617
(220) 18.05.2016
(730) «Էքսպրեսս
Աﬕրյան 3, AM
(540)

№

Երևան,

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

(511)
դաս 29. կոմպոտներ, մարինադներ, մսամթերքից պատրաստված պահածոներ:
--------------

(210) 20160619
(220) 19.05.2016
(730) «Էֆֆեկտ գրպ» ՓԲԸ, Կոտայք, Նոր
Հաճն, Չարենցի փ., 8 ա, AM
(540)
(511)
դաս 30. չորացված, վերամշակված խոտաբյսեր, որոնք ընդգրկված են 30-րդ դասմ:
--------------

74
74

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2016

(511)
դաս 2. ներկեր, արծնկներ, լաքեր. ﬔտաղը
ժանգոտﬕց և փայտանյթը քայքայﬕց պաշտպանող նյթեր. ներկանյթեր. խածանյթեր,
ներկանյթերի սևեռակայիչներ. չմշակված բնական
խեժեր. թերթավոր և փոշենման ﬔտաղներ՝
գեղարվեստական, գեղազարդման նպատակների
և գեղարվեստական տպագրթյան համար.
դաս 19. ոչ ﬔտաղյա շինանյթեր. ոչ ﬔտաղյա
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտմ. ոչ ﬔտաղյա
շարժական կառցվածքներ և շինթյններ. ոչ
ﬔտաղյա հշարձաններ:
--------------

№

06/1

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

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայթյններ:
--------------

75
75

ՑÉՑԻՉՆԵՐ
ՑÉՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՑԻՉՆԵՐ
01.06.2016

№

06/1

ԳյÊտերի արտոնագրերի համակարգված ցÊցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A61Q3/00
C25D11/00

3022 A
3023 A

77
77

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐÐÐՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՆՆԵՐ
01.06.2016

№

06/1

ՏեղեկÊթյÊններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցմ No 1688
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No 14823
73 (1) Իրավատեր «Գիռոս» ՍՊԸ, Երևան,
Բ.Մրադյան 1-77, AM
73 (2) Օգտագործող «Պիտա Գիռոս» ՍՊԸ,
Երևան, Ջրվեժ Մայակ 6/25, AM
73 (1) Լիցենզատ «Գիռոս» ՍՊԸ, Երևան,
Բ.Մրադյան 1-77, AM
73 (2) Լիցենզառ «Պիտա Գիռոս» ՍՊԸ,
Երևան, Ջրվեժ Մայակ 6/25, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողթյան ժամկետը
01.02.2016թ.-ից
ﬕնչև 01.01.2018թ.
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
11.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1689
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 821543
73 (1) Լիցենզատ ԼԻՏՈԿՈԼ Ս.պ.Ա., Via G.
Falcone, 13/1, I-42048 RUBIERA, IT
73 (2) Լիցենզառ «ԼԻՏՈԿՈԼ ԱՄ ԿՈ» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Թբիլիսյան խճղի 25/7, AM
Փոխանցվող իրավնքները
ԱԾՄԴ դաս 01. արդյնաբերթյան
ﬔջ օգտագործվող քիﬕկատներ,
կապակցանյթեր.
դաս 02. ջրային ներկեր.
դաս 19. շինանյթեր (ոչ ﬔտաղյա):
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողթյան ժամկետը 23.12.2020
Գործողթյան տարածքը Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
11.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1690
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 702
73 (1) Իրավատեր Ալստոմ Փաեր
Տրբոմաշին ՍԱ, 3 avenue des Trois Chenes,
90018 Belfort, France, FR
73 (2) Իրավնքներն ստացող Ալստոմ Փաեր
Սիսթըմզ ՍԱ, 2, quai Michelet-3, avenue Andre
Malraux, 92300 Levallois-Perret, France, FR
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
11.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1691
Ապրանքային նշանի իրավնքների
փոխանցմ
(11) Վկայական No 3810
73 (1) Իրավատեր Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ
Քամփնի, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Քոնթեր
Ս.Ռ.Լ., Viale Europa, 12, 26855 Lodi Vecchio,
Italy (LO), IT
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
11.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1692
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 23224
73 (1) Լիցենզատ «Ճորճ Պերթիկյան» ՍՊԸ,
Երևան, Աբովյան փ., 2/5 շ., բն. 12, AM
73 (2) Լիցենզառ Անհատ ձեռնարկատեր
Հակոբ Հրաչ Վարդգեսի, Երևան, Աբովյան փ.,
2/5 շ., բն. 29, AM

79
79

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՆՆԵՐ
01.06.2016

ամբողջթյամբ
ոչ բացառիկ
01.04.2016-ից
ﬕնչև 31.03.2019
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
11.05.2016
_____________________
Փոխանցվող իրավնքները
Լիցենզիայի տեսակը
Գործողթյան ժամկետը

Գրանցմ No 1693
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 21003
73 (1) Իրավատեր «Ագաթատ գոլդ» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Նոր - Կյրին, AM
73 (2) Իրավնքներն ստացող «ՌՈՍՏ-Բրենդ»
ՍՊԸ, 125167, g. Moskva, prosp. Leningradskiy,
d. 37, korp. 9, of. 808, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
11.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1694
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 22337, 22336, 22438, 22437
73 (1) Իրավատեր «Արտսոքս» ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, գյղ Աշնակ, AM
73 (2) Իրավնքներն ստացող «Հելլո» ՍՊԸ,
Երևան, Բաղյան 11/12, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
12.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1695
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 18812
73 (1) Իրավատեր «Մետալ լևո գրպ» ՍՊԸ,
Երևան, Կոﬕտասի 29, AM
73 (2) Իրավնքներն ստացող «Բաﬔլեքս»
ՍՊԸ, Երևան, Գայի 39, բն. 39, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
12.05.2016
_____________________

№

06/1

Գրանցմ No 1696
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 3083
73 (1) Իրավատեր «Գազպրոմ Արﬔնիա» ՓԲԸ,
ք. Երևան, Թբիլիսյան խճղի 43, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գազպրոմ»
հանրային բաժնետիրական ընկերթյն, Russian
Federation, g. Moskva, ul. Namyotkina, d.16, RU
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողթյան ժամկետի ավարտը
Գործողթյան տարածքը Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
13.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1697
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 734, 2802, 3294, 3905
73 (1) Իրավատեր Հյլիթ-Փեքարդ Դիվելոփﬔնթ
Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, 11445
Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070,
USA, US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Հյլիթ Փեքարդ
Էնթըփրայս Դիվելոփﬔնթ ԼՓ, 11445 Compaq
Center Drive West, Houston, Texas 77070, USA, US
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
16.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1698
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 2164
73 (1) Իրավատեր Իթն Հիդրոլիքս Ինք., Դելավերի նահանգ, 1111 Superior Avenue, Cleveland,
Ohio 44114, USA, US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Իթն Հիդրոլիքս
ԷլԷլՍի, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio
44122, USA, US
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
16.05.2016
_____________________

80
80

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՆՆԵՐ
01.06.2016

Գրանցմ No 1699
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 18265
73 (1) Իրավատեր «Ֆայն» ՍՊԸ, Երևան,
Թմանյան 18, AM
73 (2) Իրավնքներն ստացող «Սովռանո»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Միկոյան 17/2, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
16.05.2016
_____________________

№

06/1

Գրանցմ No 1702
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 10768, 10769, 10770, 10858
73 (1) Իրավատեր ՍﬕթՔլայն Բիչեմ (Քորք)
Լիﬕթիդ, Currabinny, Carrigaline, County Cork,
Ireland, IE
73 (2) Իրավնքներն ստացող Լեո Օսփրեյ
Լիﬕթիդ, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR, England, GB
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
23.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1700
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No IR934603
73 (1) Իրավատեր Հիլթըն Ուորլդայդ
Ֆրանչայզինգ Էլ-Փի, Maple Court Central Park,
Reed Crescent Watford, WD 24 4QQ, UK
73 (2) Օգտագործող «Վելոֆիրմա» ՍՊԸ,
Երևան 0001, Աբովյան փող. 14
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողթյան ժամկետը
30.06.2037
Գործողթյան տարածքը
Երևան, Գ.
Լսավորիչ 4/2 հասցեմ գտնվող հյրանոցի
տարածքը
Գրանցված է
16.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1703
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 13724
73 (1) Իրավատեր ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ,
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle,
Delaware, 19808, United States of America., US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Նովարթիս
Ֆարմա ԱԳ, LichTStrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
23.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1701
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 20435, 20436, 20437, 20760
73 (1) Իրավատեր Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո Կոմպանիա «Մայ», Dom 1 a, Ozernaya, RU-141190 Fryazino Moskovskoy obl., Russian Federation, RU
73 (2) Իրավնքներն ստացող Օբշչեստվո ս
Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյ «ՄԱՅ», 1 a
Ozernaya, RU-141191 Fryazino Moskovskoy obl., RU
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
23.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1704
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 11347
73 (1) Իրավատեր ԳլաքսոՍﬕթՔլայն ԼԼՔ, Corporation Service Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, County of New Castle,
Delaware, 19808, United States of America., US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Գլաքսո Գրփ
Լիﬕթիդ, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետթյն
Գրանցված է
23.05.2016
_____________________
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№

06/1

Տեղեկթյններ

գյտերի արտոնագրերի գործողթյան դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողթյան
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

2916

19.09.2015

2987

23.07.2015

2972

24.06.2015

2975

20.06.2015

2976

20.06.2015

2728

14.09.2015

2978

20.06.2015

2818

30.09.2015

2982

12.05.2015

2820

13.09.2015

2987

23.07.2015

2893

23.09.2015

2990

27.06.2015

2908

05.09.2015

2995

06.08.2015

Տեղեկթյններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողթյան
դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողթյան
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

388U

15.10.2015

390U

07.10.2015

348U

06.11.2015

349U

05.11.2015

393U

14.11.2015

395U

18.11.2015

415U

27.12.2014
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№

06/1

ՏեղեկÊթյÊններ
արդյÊնաբերական նմÊշի նկատմամբ տրամադրված իրավÊնքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

ԳործողÊթյան
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

236S

25.05.2015

237S

01.06.2015

239S

16.09.2015

240S

15.09.2015

246S

12.10.2015

247S

05.11.2015

133S

24.06.2015

248S

05.11.2015

156S

14.11.2015

250S

09.06.2015

231S

21.01.2015

251S

03.11.2015

ՏեղեկÊթյÊններ
ապրանքային նշանի իրավական պահպանÊթյÊնը դադարեցնելÊ մասին
Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака
ԳործողÊթյան
դադարեցման
թվականը

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

Дата
прекращения
действия

21634

14.03.2016

21635

14.03.2016

ՏեղեկÊթյÊններ

ԳյÊտի արտոնագրի գործողÊթյան վերականգնման մասին

Сведения

о восстановлении действия патента на изобретения
N

1.

Արտոնագրի համարը

Վերականգնման մասին դիմÊﬕ
ներկայացման թվականը

Արտոնագրի գործողÊթյան
վերականգնելÊ թվականը

Номер патента

Дата поступления заявления
о восстановлении действия
патента

Дата восстановления
действия патента

2881 A

20.05.2016թ.

24.05.2016թ.

83
83

ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.06.2016

06/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01

(11) 3022

(13) A

A61Q3/00
(21) AM20140160

(22) 24.11.2014

(72) Степан Арутюнян (AM), Нарине Григорян
(AM)
(73)

Степан

Арутюнян,

0078,

Ереван,

Шинарарнери 10/1, кв. 132 (AM)
(54) Средство для ухода за ногтями
(57) Изобретение относится к косметологии,
а именно к средствам по уходу за ногтями и
может быть использовано для лечения кутикулы
ногтей и укрепления ногтей.
Средство для ухода за ногтями включает
следующие компоненты: 12 капсул ретинола
ацетата 33000МЕ и по 30 грамм 33 % перекиси
водорода и 10% глицерина.
Расширяется ассортимент продукции по
уходу за ногтями. Средство имеет высокую
эффективность обработки и лечения кутикулы.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3023
(13) A
C25D11/00
(21) AM20150155
(22) 30.11.2015
(72) Рафик Баласанян (AM), Радик Костанян (AM)
(73) Институт физических исследований НАН РА (AM)
(54) Способ получения кремнийсодержащего
покрытия на поверхности алюминиевой заготовки
(57) Изобретение относится к материаловедению, в частности, к способу получения
кремнийсодержащего покрытия на поверхности
алюминиевой заготовки.
Электроды погружают в электролит,
соединяют
с
источником
постоянного
электрического тока и подвергают электролизу,
при этом, в качестве катода взята алюминиевая
заготовка. В качестве электролита используют
воду, в качестве анода используют нержавеющую
сталь, а электролиз проводят при величине тока
равном 0,0015 - 0,003 A/см2 в течении 2-8
часов.
Упрощается процесс.
(74) А. Петросян
_____________________

86
86

ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.06.2016

06/1

ՄԱՍ 1
№

Заключения Агенства о патентоспособности
(51) 2016.01
(11) 2234
(13) B
C08F 36/00
C08F 2/00
C08F 14/00
C08L 11/00
C09J 11/00
(21) AM20070100
(22) 19.09.2007
(31) 102006045128.7, (32) 25.09.2006, (33) DE
(72) Лотар Райф (DE), Кристиан Ленте (DE)
(73) Ленгсесс Дойчланд ГмбХ (DE)
(54) Способ получения латекса гомополимера
или сополимера хлоропрена, латекс и его
применение
_____________________
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06/1

№ՄԱՍ 1

ՊետÊթյÊնների, տարածքների
և ﬕջկառավարական կազմակերպÊթյÊնների

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
ԱﬕրայÊթյÊններ
Աֆղանստան
ԱնտիգÊա և
ԲարբÊդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփականÊթյան աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպÊթյÊն
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
ԱրÊբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
ԲÊրկինա Ֆասո
ԲÊլղարիա
Բահրեյն
ԲÊրÊնդի
Բենին
ԲերմÊդա
ԲրÊնեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահաﬓեր
ԲÊթան
ԲÊվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյÊնաբերական
նմÊշների ԲենիլյÊքսի
գերատեսչÊթյÊն
ԲելառÊս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
ՀանրապետÊթյÊն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
ՀանրապետÊթյÊն
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
ԿÊկի Կղզիներ
Չիլի
ԿաﬔրÊն
Չինաստան
ԿոլÊմբիա
Կոստա Ռիկա
ԿÊբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
ՀանրապետÊթյÊն
Գերմանիա
ՋիբÊթի
Դանիա
Դոﬕնիկա
Դոﬕնիկյան
ՀանրապետÊթյÊն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպÊթյÊն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շÊկայի
ներդաշնակման
գերատեսչÊթյÊն
(ապրանքային նշաններ
և արդյÊնաբերական
նմÊշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչÊթյÊն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
ԹագավորÊթյÊն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետÊթյÊնների
համագործակցÊթյան
խորհրդի արտոնագրային վարչÊթյÊն
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
ԳÊեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
ՀÊնաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-ԲիսաÊ
Գայանա
Հոնկոնգ
ՀոնդÊրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
ՀÊնգարիա
Մտավոր
սեփականÊթյան
համաշխարհային
կազմակերպÊթյան
ﬕջազգային բյÊրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
ՀանրապետÊթյÊն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
ԿամպÊչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
ՀանրապետÊթյÊն
Կորեայի
ՀանրապետÊթյÊն
ՔÊվեյթ
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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
ՀանրապետÊթյÊն
Լիբանան
Սենտ ԼյÊսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
ԼյÊքսեմբÊրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
ՀանրապետÊթյÊն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
ՀյÊսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիﬖեր
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նաﬕբիա
Նիգեր
Նիգերիա
ՆիկարագÊա
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
ՆաÊրÊ
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականÊթյան աֆրիկյան
կազմակերպÊթյÊն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
ՊերÊ
ՊապÊա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
ՊորտÊգալիա
ՊալաÊ
Պարագվայ
Կատար
ԵվրոﬕÊթյան բÊյսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
ՌÊﬕնիա
ՌÊսաստանի
ԴաշնÊթյÊն
ՌÊանդա
ՍաÊդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
ՍÊդան
Շվեդիա
ՍինգապÊր
ՍÊրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
ՍÊրինամ
Սաո Թոﬔ և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
ՀանրապետÊթյÊն

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
ՏÊրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
ԹÊրքﬔնստան
ԹÊնիս
Տոնգա
ԹÊրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
ՏÊվալÊ
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
ՀանրապետÊթյÊն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Աﬔրիկայի Միացյալ
Նահանգներ
ՈւրÊգվայ
Ուզբեկստան
ՍÊրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
ՎենեսÊելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
ՎանÊատÊ
Մտավոր սեփականÊթյան համաշխարհային կազմակերպÊթյÊն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եﬔն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյթյն չնի
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