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ԳՅýՏԵՐ

Գյþտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նþյնականացման ﬕջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյþտի արտոնագիր
B արտոնագրաþնակþթյան մասին եզրակացþթյþն
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցþցահանդեսային առաջնþթյան թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
գյþտի արտոնագիր տալþ մասին տեղեկþթյþնների
հրապարակման թվականը
ﬕջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցþցիչը(ները)

54

գյþտի անվանþմը

56

տեղեկատվþթյան աղբյþրներ

57

գյþտի ռեֆերատը կամ հավակնþթյան սահմանþմը

62

ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
գյþտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
ﬕջազգային հայտի (PCT) ազգային փþլ անցման թվականը
ﬕջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
ﬕջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՏԵՐ
01.08.2016

08/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկþթյþններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3035
(13) A
A43B3/00
A43B7/00
(21) AM20160031
(22) 06.04.2016
(72) Աշոտ Ռաֆիկի Պապոյան (AM), Հրայր
Գևորգի Հակոբյան (AM)
(73) Աշոտ Ռաֆիկի Պապոյան, 3118, Գյ¼մրի,
26 Կոﬕսարների 60 (AM), Հրայր Գևորգի
Հակոբյան, 3104, Գյ¼մրի, Ծննդատան 24 (AM)
(54) Կոշիկ-գեներատոր
(57) Գյ¼տը վերաբեր¼մ է էլեկտրաէներգիայի
արտադր¼թյան հնարավոր¼թյամբ օժտված
հատ¼կ նշանակ¼թյան կոշիկի արտադր¼թյան
բնագավառին:
Կոշիկ–գեներատորի կր¼նկ¼մ տեղադրված է էլեկտրաէներգիայի արտադրման
սարք, որն ¼նի իրան, դրա վերին հատված¼մ
տեղադրված
հարթ
զսպանակի
հետ
փոխգործակց¼թյան ﬔջ գտնվող համընթացհետընթաց շարժ¼մ կատարող ﬗոց, ﬗոցի
շարժ¼մը
պտտականի
փոխակերպող
ﬔխանիզմ և գեներատոր: Մխոցի ծայրամասին
ամրակցված է հորիզոնական բազմապատկիչ
լծակ, որի երկար ծայրամասը կինեմատիկորեն
կապված է իրան¼մ ¼ղղահայաց ամրակցված
ատաﬓաքանոնի
հետ:
Ատաﬓաքանոնը
կառչման ﬔջ է գտնվ¼մ իրան¼մ տեղակայված
բլոկ-ատաﬓանիվի
փոքր
ատաﬓանիվի
հետ, իսկ ﬔծ ատաﬓանիվը կառչման
ﬔջ է ﬕջանկյալ ատաﬓանիվի հետ, որի
համառանցք հարթակի երկ¼ ծայրեր¼մ
դարձի հնարավոր¼թյամբ տեղադրված են
երկ¼ շնիկներ: Շնիկները փոխգործակց¼մ են
ռոտորի կողﬓային մակերև¼յթին կատարված
ել¼ստների հետ:
Պարզեցվ¼մ է կառ¼ցվածքը, բարձրացվ¼մ է հ¼սալի¼թյ¼նը, 2 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3036
(13) A
G01N33/00
(21) AM20160036
(22) 22.04.2016
(72) Արթ¼ր Գրաբսկի (AM), Էմմա Ման¼կյան (AM)
(73) Արթ¼ր Գրաբսկի, 0019, Երևան, Սոսեի
38 (AM), Էմմա Ման¼կյան, 0002, Երևան,
Մոսկովյան 28, բն. 106 (AM)
(54) Հեռավորական հարվածալիքային քարափշրþﬕց ﬕզային համակարգի էպիթելի բջիջների ﬖասման գնահատման եղանակ
(57) Գյ¼տը վերաբեր¼մ է բժշկական
ախտորոշման բնագավառին, մասնավորապես՝
հեռավորական
հարվածալիքային
քարափշր¼ﬕց ﬕզային համակարգի էպիթելի
բջիջների
ﬖասման
գնահատման
եղանակներին:
Մանրադիտական
անալիզի
ﬔթոդով
իրականացն¼մ են ﬔզի նստվածքի բնածին
պատրաստ¼կի
և
ներկված
քս¼քների
դինաﬕկական հետազնն¼թյ¼ն: Անալիզի
համար ﬔզը վերցն¼մ են քարափշր¼ﬕց առաջ,
անﬕջապես հետո, ինչպես նաև երկ¼ ժամ
հետո, երկ¼ և չորս օր հետո, մորֆոﬔտրիայի
ﬔթոդով
վերած¼մ են որակական բն¼թագրերը
քանակական
ց¼ցանիշների,
հաշվարկ¼մ են էպիթելի բջիջների ﬖասման
ց¼ցանիշը 10 տեսադաշտ¼մ ըստ հետևյալ
բանաձևի՝ ԲՎՑ = Хաբ/Хէպ, որտեղ՝ ԲՎՑ – ն
էպիթելի բջիջների ﬖասման ց¼ցանիշն է,
Хաբ - ն արտահայտված ախտաբանական
փոփոխ¼թյ¼ններով էպիթելային բջիջներն են,
իսկ Хէպ – ն բջիջների ﬕջին վիճակագրական
քանակն է (Хէպ= Σէպ/10) ﬔկ տեսադաշտ¼մ,
որտեղ Σէպ - ն բջիջների ընդհան¼ր թիﬖ
է, էպիթելի բջիջների ﬖասման աստիճանը
գնահատ¼մ են
ըստ էպիթելի բջիջների
ﬖասման ց¼ցանիշի արժեքի:
Բարձրացվ¼մ է եղանակի արդյ¼նավետ¼թյ¼նը և ճշգրտ¼թյ¼նը:
_____________________

66

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նþյնականացման ﬕջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11

արտոնագրի համարը

13

փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցþցահանդեսային առաջնþթյան թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալþ մասին տեղեկþթյþնների
հրապարակման թվականը
ﬕջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցþցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանþմը
տեղեկատվþթյան աղբյþրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնþթյան սահմանþմը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
ﬕջազգային հայտի (PCT) ազգային փþլ փոխադրման թվականը
ﬕջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
ﬕջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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08/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկþթյþններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 462
(13) U
A47G 23/00
B65D 81/00
(21) AM20160037U
(22) 26.04.2016
(72) Վարդան Վանոյի Վարդանյան (AM)
(73) Վարդան Վանոյի Վարդանյան, 0033,
Երևան, Երզնկյան 1, բն. 26 (AM)
(54) Միանգամյա բաժակի պաշտպանական
ականոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբեր¼մ է տաք
ըմպելիքով լի ﬕանգամյա բաժակների հետ
մատ¼ցվող ջերմապաշտպան ականոցներին:
Ականոցն ¼նի օղակաձև իրան, որը
հագցվ¼մ է բաժակի գլխամասին: Ականոցն
իրականացված է օղակաձև ճոռի տեսքով,
որի
առանցքային
անցքի
տրամագիծը
համապատասխան¼մ է բաժակի գլխամասի
արտաքին տրամագծին, իսկ ճոռի արտաքին
պատի բարձր¼թյ¼նը ﬔծ է դրա ներքին պատի
բարձր¼թյ¼նից:
Իրականացման տարբերակներ¼մ ճոռի
արտաքին և ներքին պատերի բարձր¼թյ¼նների
տարբեր¼թյ¼նը կազմ¼մ է 10–15 մմ, իսկ ճոռի
պատերի եզրերը կլորացված են:
Պարզեցվ¼մ է ականոցի կառ¼ցվածքը,
բարձրացվ¼մ է դրա օգտագործման հարմար¼թյ¼նը, 4 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 463
(13) U
A61B 17/00
(21) AM20160038U
(22) 28.04.2016
(72) Արման Պարգևի Հակոբյան (AM)
(73) Արման Պարգևի Հակոբյան, 0015, Երևան,
Պարոնյան 21 (AM)
(54) Աճառաշաղափ
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբեր¼մ
է
նյարդավիրաբ¼ժական պրակտիկայ¼մ օգտագործվող գործիքակազﬕն, մասնավորապես՝
էնդոսկոպիկ մաշկանց եղանակով ﬕջողային
աճառի ճողվածքի հեռացման վիրաբ¼ժական
գործիքներին:

Ճառաշաղափն ¼նի ձողաձև իրան,
որի ﬕ ծայրին ամրակցված է ատաﬓավոր
կտրիչ, իսկ մյ¼ս ծայրը կատարված է բռնակի
ամրակցման
հնարավոր¼թյամբ:
Կտրիչը
կատարված է գնդաձև: Կտրիչի ատաﬓերի
կտրող եզրը պար¼րաձև է, ընդ որ¼մ, կտրիչի
տրամագիծը փոքր է իրանի տրամագծից 1,1
– 1,3 անգամ: Կրճատվ¼մ է վիրահատ¼թյան
ընթացք¼մ հեռացվող սեկվեստրի մասնատման
գործող¼թյան տևող¼թյ¼նը, հեշտացվ¼մ է
մասնատված մասնիկները հեռացնող աքցանի
աշխատանքը, 4 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 464
(13) U
H04 B1/00
(21) AM20160032U
(22) 12.04.2016
(72) Արﬔն Վլադիﬕրի Մարկոսյան (AM)
(73) «Սատ¼րն-Ակիա» ՓԲԸ, 2201, ք. Աբովյան,
Սևանի 11 (AM)
(54) Դիֆերենցիալ համակարգերի խմբային
լրակազմ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբեր¼մ է կապի
բնագավառին, մասնավորապես՝ կոմ¼տացման տեխնիկային և կարող է օգտագործվել
երկլարային
վերջամասի
կերպափոխման
համար չորսլարայինի և հակառակը:
Դիֆերենցիալ համակարգերի խմբային
լրակազմը կազմված է էլեկտրասնման սարքից,
ինդ¼կտորային
կանչի
գեներատորից,
տոնային կանչի գեներատորից և դիֆերենցիալ
համակարգերի վեց լրակազﬕց, ընդ որ¼մ՝
յ¼րաքանչյ¼ր
լրակազմը
ներառ¼մ
է
դիֆերենցիալ համակարգ, տոնային կանչի
ընդ¼նիչ և ինդ¼կտորային կանչի ընդ¼նիչ:
Խմբային լրակազﬓ լրաց¼ցիչ պար¼նակ¼մ
է
կառավարման
ﬕկրոկոնտրոլեր,
ընդ
որ¼մ, ﬕկրոկոնտրոլերի ելքերը ﬕացված
են ինդ¼կտորային կանչի և տոնային կանչի
գեներատորներին, իսկ մ¼տքերը՝ տոնային
կանչի և ինդ¼կտորային կանչի ընդ¼նիչներին:
Ընդլայնվ¼մ են լրակազﬕ ֆ¼նկցիոնալ
հնարավոր¼թյ¼նները, 1 նկ.:
_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նþյնականացման
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 գործողþթյան ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցþցահանդեսային կամ այլ առաջնþթյան թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնþթյան թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայþթյþնների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գþյնը և գþնային համակցþթյþնը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

08/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկþթյþններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20150601

(111) 24706

(220) 06.05.2015

(151) 26.07.2016

(181) 06.05.2025
(730) Դանհիլ Թբեքո¼ օֆ Լանդն Լիﬕթիդ, GB
(442) 20.05.2015
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20150706

(111) 24708

(220) 26.05.2015

(151) 26.07.2016

(181) 26.05.2025
(730) «Դավ քանյըն» ՓԲԸ, Երևան, ՍայաթՆովա 19, AM
(526) «TASTE», «FLOW», «FILTER» գրառ¼ﬓերն

(442) 03.07.2015
(540)

ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագ¼յն և սև գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, կրակայրիչներ. լ¼ցկի.
ծխել¼ պիտ¼յքներ:
(740) Զար¼հի Ման¼կյան
_____________________

(210) 20150628
(220) 11.05.2015

(111) 24707
(151) 26.07.2016
(181) 11.05.2025
(730) Դայջեո Նորթ Աﬔրիկա, Ինք.,
Կոնեկտիկ¼տ նահանգի կորպորացիա, US

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150757
(220) 10.06.2015

(111) 24709
(151) 26.07.2016
(181) 10.06.2025
(730) «Դեկարտ» մանկապատենական մշակ¼թային կենտրոն, Երևան, Բագրատ¼նյաց 22/21, AM
(442) 03.07.2015
(540)

(442) 03.07.2015
(540)

(526) «ICE» գրառ¼ﬓ ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան
օբյեկտ չէ:
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

(526) «ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄՇԱԿþԹԱՅԻՆ

(210) 20151218

(111) 24712

ԿԵՆՏՐՈՆ» արտահայտությունն ինքնուրույն

(220) 20.08.2015

(151) 26.07.2016

պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. դաստիարակ¼թյ¼ն (կրթ¼թյ¼ն
և ¼ս¼ց¼մ). ¼ս¼ﬓական գործընթացի
ապահով¼մ. զվարճ¼թյ¼ններ. մարզական և
մշակ¼թային ﬕջոցառ¼ﬓերի կազմակերպ¼մ:
_____________________

(181) 20.08.2025
(730) «Կոմբինատ փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան,
Հալաբյան 11-41, AM

(210) 20151135
(220) 04.08.2015

(111) 24710
(151) 26.07.2016
(181) 04.08.2025
(730) «Թի Էս Ի» դեպի կայ¼ն էկոհամակարգեր
բնապահպանական» ՀԿ, Երևան, Դիﬕտրովի
87, բն. 14, AM
(442) 19.10.2015
(540)
(526) «ARMENIA» գրառ¼ﬓ ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 16. գրքեր, բ¼կլետներ.
դաս 39. ճանապարհորդ¼թյ¼նների կազմակերպ¼մ և անցկաց¼մ, տ¼րիզմ.
դաս
41.
կրթ¼թյ¼ն
(¼ս¼ﬓական)
ծրագրերի կազմակերպ¼մ և անցկաց¼մ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայ¼թյ¼ններ և հետազոտ¼թյ¼ններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20151216
(220) 20.08.2015

(111) 24711
(151) 26.07.2016

(181) 20.08.2025
(730) «Կոմբինատ փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան,
Հալաբյան 11-41, AM

08/1

№ՄԱՍ 1

(442) 19.10.2015
(540)
(511)
դաս 41. ֆիլﬔրի, սերիալների, ինչպես նաև
ցանկացած այլ մշակ¼թային արտադրանքի
արտադր¼թյ¼ն:
_____________________

(210) 20151220
(220) 20.08.2015
(730) «Կոնտակտ
Գրիբոյեդով 60, AM

(111) 24713
(151) 26.07.2016
(181) 20.08.2025
ﬔդիա» ՍՊԸ, Երևան,

(442) 19.10.2015
(540)
(511)
դաս 41. հեռ¼ստահաղորդ¼ﬓերի, ինչպես
նաև ցանկացած այլ մշակ¼թային արտադրանքի պատրաստ¼մ:
_____________________

(210) 20151242

(111) 24714

(220) 24.08.2015

(151) 26.07.2016

(181) 24.08.2025
(730) Քենթ¼քի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 18.11.2015
(540)

(442) 19.10.2015
(540)

(511)
դաս 41. ֆիլﬔրի, սերիալների, ինչպես նաև
ցանկացած այլ մշակ¼թային արտադրանքի
արտադր¼թյ¼ն:
_____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է կարﬕր, սպիտակ և սև գ¼նային համակց¼թյամբ:
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(511)
դաս 29. ﬕս, ձ¼կ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. ծովային ¼տեստներ և
ծովամթերքներ, պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մ¼րաբա,
կոմպոտ. ձ¼, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յ¼ղեր և ճարպեր. եփված թռչնաﬕս, սառեցված
թռչնաﬕս, մրգային սո¼սներ, աղցաններ,
եփման համար նախատեսված ձեթեր, թթ¼,
մսամթերք, թռչնամթերք, կարտոֆիլի հիմքով
խորտիկներ, կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի
նրբաբլիթ, ապ¼րներ, յոգ¼րտ, պանիր, խմորի
պատրաստման համար նախատեսված յ¼ղեր,
խաշած հավ, սառեցված հավ,
տապակած
հավ, թխած հավ, խորոված հավ, կրակի
վրա խորոված հավ, հավի աղցան, սթեյք,
նրբերշիկեղեն, բեկոն.
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, ս¼րճի փոխարինիչներ.
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ. հաց,
խմորեղեն, հացով ռ¼լետներ, բիսկվիտներ,
տորթեր, հր¼շակեղեն,
քաղցր սառ¼յց,
ﬔղր,
մաթ.
խմորիչներ,
հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց, աղցանի
հաﬔմ¼նքներ, թանձր սո¼սներ, եփված և
սառեցված կերակ¼րներ` բոլորը թռչնամսի
պար¼նակ¼թյամբ,
հավի
սենդվիչներ,
հավի
կարկանդակներ,
սենդվիչներ,
թխվածքաբլիթներ, կոնֆետներ, պ¼դինգներ,
կարկանդակներ, բրնձի տորթ, պիցա, պաստա,
խորտիկներ,
եգիպտացորենի
չիպսեր,
տորտիլա չիպսեր, բրնձե չիպսեր, կրեկերներ,
ոլորաբլիթներ, ադիբ¼դի, տապակված կամ
թխված չիպսեր, բրնձի, եգիպտացորենի կամ
ալյ¼րի պար¼նակ¼թյամբ, հացի փայտիկներ,
պաղպաղակ. մաֆիններ, մայոնեզ, կետչ¼պ.
թանձր սո¼սներ. հոթ դոգեր, համբ¼րգերներ.
դաս 43. ռեստորաններ, խորտկարաններ,
սրճարաններ, կաֆետերիաներ, ճաշարաններ,
ինքնասպասարկման ռեստորաններ և արագ
սննդի կետեր, սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայ¼թյ¼ններ, քեյթրինգի
ծառայ¼թյ¼ններ, առցանց համակարգչային
ցանցի ﬕջոցով սննդամթերքի պատվերների
ապահով¼մ։
(740) Զար¼հի Ման¼կյան
_____________________

(210) 20151282

(111) 24715

(220) 31.08.2015

(151) 26.07.2016
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(181) 31.08.2025
(730) ԷմԷլԷս Քո., ԼԹԴ., CN
(442) 19.10.2015
(540)

(526) «LIGHTING» բառն ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 9. էլեկտրական կաբելներ (մալ¼խներ).
էլեկտրական
լարեր.
էլեկտրական
փոխարկիչներ. խցակի երկժանիներ, վարդակներ և այլ ﬕացքներ (էլեկտրական).
կիսահաղորդիչներ, դրանց մասեր և կցամասեր.
ինտեգրալ սխեմաներ. էլեկտրոնային չիպեր
ինտեգրալ սխեմաների արտադրանքի համար.
էլեկտրական կոնդեսատորներ. էլեկտրոնային
վակ¼¼մային
սարքեր՝
ոչ
բ¼ժական
նպատակներով.
դաս 11. լյ¼ﬕնեսցենտային խողովակներ
լ¼սավորման համար. էլեկտրական լամպանոթներ.
լամպեր.
ֆլ¼որեսցենտային
խողովակներ լ¼սավորման համար. լ¼սադիոդային լ¼սավորող սարքեր. լ¼սավորման
ապարատներ, մասնավորապես՝ լ¼սավորման
տեղակայանքներ. չինական (թղթե) լապտերներ
տոնական հարդարանքի համար, հատակի
լ¼սատ¼ներ, հատակաջահեր, լապտերներ.
ավտոﬔքենաների լապտերներ. լ¼սավորման
սարքեր տրանսպորտային ﬕջոցների համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151608

(111) 24716

(220) 09.11.2015

(151) 26.07.2016

(181) 09.11.2025
(730) Ստիգա Սպորտս AB, SE
(442) 03.02.2016
(540)

(526) «SPORTS» բառն ինքնուրույն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:

14
14

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, սև, մոխրագ¼յն, կապ¼յտ և դեղին
գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ, մարﬓամարզական և սպորտային իրեր:
_____________________

(210) 20151613

(111) 24717

(220) 11.11.2015

(151) 26.07.2016

(442) 02.12.2015
(540)
(526) «RU» գրառ¼ﬓ ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպ¼մ:
_____________________

(210) 20151622

(111) 24720

(181) 11.11.2025
(730) «Ոսկեվազի գին¼ գործարան» ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ,
AM

(220) 12.11.2015

(151) 26.07.2016

(442) 02.12.2015
(540)

(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20151619

(111) 24718

(220) 12.11.2015

(151) 26.07.2016

(181) 12.11.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանաքեռց¼ 129/3 շ., բն. 19, AM
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(181) 12.11.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանաքեռց¼ 129/3 շ., բն. 19, AM

(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպ¼մ:
_____________________

(210) 20151630

(111) 24721

(220) 13.11.2015

(151) 26.07.2016

(181) 13.11.2025
(730) Վահե Ռոբերտի Բաղդասարյան, Երևան,
Շինարարների 27, բն. 15, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(442) 02.12.2015
(540)

(526) «AM» գրառ¼ﬓ ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպ¼մ:
_____________________

(210) 20151620

(111) 24719

(220) 12.11.2015

(151) 26.07.2016

(181) 12.11.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանաքեռց¼ 129/3 շ., բն. 19, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է մ¼գ
նարնջագ¼յն, կարﬕր, բորդո և սև գ¼նային
համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
վարչարարական գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային
ծառայ¼թյ¼ններ:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

(210) 20151700

(111) 24722

(220) 25.11.2015

(151) 26.07.2016

08/1
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(540)

(181) 25.11.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նոյեմ Գասպարյան, Երևան, Հանրապետ¼թյան 67, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(526) «MEDICAL CLINIC» արտահայտ¼թյ¼նն

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, լ¼սանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման,
հսկման
(ստ¼գման),
փրկ¼թյան և ¼ս¼ցման սարքեր ¼ գործիքներ.
էլեկտրական¼թյան հաղորդման, ﬕացման,
փոխակերպման, կ¼տակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվ¼թյան
թվային
այլ
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
ﬔխանիզﬓեր. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ ﬔքենաներ, տեղեկատվ¼թյան մշակման սարքավոր¼ﬓեր և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահով¼մ.
կրակմարիչներ.
դաս 14. ազնիվ ﬔտաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասեր¼մ. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամաց¼յցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր:
_____________________

(210) 20151721

(111) 24723

(220) 01.12.2015

(151) 26.07.2016

(181) 01.12.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա Մելիքյան,
ք. Արմավիր, 110 թղմ. տ¼ն 111, 112, 113, AM

ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 44. ընտանեկան բժշկ¼թյ¼ն, ախտորոշիչ
լաբորատորիա (կլինիկական, բիոքիﬕական և իմ¼նոլոգիական), ճառագայթային
ախտորոշ¼մ
(¼լտրաձայնային),
ֆիզիոթերապիա, ռեֆլեքսաթերապիա:
_____________________

(210) 20151731
(220) 02.12.2015

(111) 24724
(151) 26.07.2016

(181) 02.12.2025
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 18.12.2015
(540)
(526) «АПЕЛЬСИН» գրառ¼ﬓ ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 32. գարեջ¼ր. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյ¼թեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյ¼թեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151757

(111) 24725

(220) 07.12.2015

(151) 26.07.2016

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

(442) 01.03.2016
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16

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց:
_____________________

(210) 20151761
(220) 07.12.2015

(111) 24726
(151) 26.07.2016
(181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց:
_____________________

(111) 24727
(151) 26.07.2016
(181) 11.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM

08/1
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(526) «ПРОДУКТ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ
СГУЩЕННЫЙ С САХАРОМ» գրառ¼ﬓ ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կապ¼յտ, երկնագ¼յն և կարﬕր գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 29. ﬕս, ձ¼կ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մ¼րաբա,
կոմպոտ. ձ¼, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յ¼ղեր և ճարպեր:
_____________________

(210) 20151828

(111) 24728

(220) 21.12.2015

(151) 26.07.2016

(181) 21.12.2025
(730) Ռիմցմա Սիգըրեթընֆաբրիքըն ԳմբՀ, DE
(442) 01.03.2016
(310) m201514641 (320) 31.08.2015 (330) UA
(540)

(210) 20151787
(220) 11.12.2015

(442) 18.01.2016
(540)

(526) «RECESSED CARBON FILTER» գրառ¼ﬓ
ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապ¼յտ, բաց և մ¼գ կապ¼յտ, սև, մոխրագ¼յն,
արծաթագ¼յն, երկնագ¼յն գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված
ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
ծխախոտի փոխարինիչներ՝ բացառ¼թյամբ
բժշկական կամ բ¼ժական նպատակների
համար օգտագործվողների. սիգարետներ.
սիգարիլներ.
սիգարներ.
սիգարետներ
պատրաստել¼ ձեռքի ﬔքենաներ. ծխախոտի
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պարկ¼ճներ. ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետների
համար.
սիգարետների,
ծխագլանակների
(պապիրոսների)
թ¼ղթ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղ¼կներ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. լ¼ցկիներ և ծխել¼
պարագաներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151863

(111) 24729

(220) 24.12.2015

(151) 26.07.2016

(591) Ապրանքային նշանը գրանցվ¼մ է կանաչ,
կապ¼յտ, սպիտակ, ոսկեգ¼յն և երկնագ¼յն
գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լ¼ցկի.
ծխել¼ պիտ¼յքներ:
(740) Զար¼հի Ման¼կյան
_____________________

(210) 20151867

(111) 24731

(181) 24.12.2025
(730) Աﬔրիքան-Սիգարեթ Քոմփանի (Օվերսիզ)
Լիﬕթիդ, CH

(220) 25.12.2015

(151) 26.07.2016

(442) 03.02.2016
(540)

(442) 03.02.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է սև,
կարﬕր և սպիտակ գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լ¼ցկի,
ծխել¼ պիտ¼յքներ:
(740) Զար¼հի Ման¼կյան
_____________________

(210) 20151866

(111) 24730

(220) 25.12.2015

(151) 26.07.2016

(181) 25.12.2025
(730) Բրիթիշ Աﬔրիքն Թբեքո¼ (Բրենդս) Ինք.
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US
(442) 03.02.2016
(540)
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(181) 25.12.2025
(730) Քարերաս Լիﬕթիդ, GB

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լ¼ցկի.
ծխել¼ պիտ¼յքներ:
(740) Զար¼հի Ման¼կյան
_____________________

(210) 20151884

(111) 24732

(220) 30.12.2015

(151) 26.07.2016

(181) 30.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց:
_____________________

18
18

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

(210) 20151885

(111) 24733

(220) 30.12.2015

(151) 26.07.2016
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(442) 03.02.2016
(540)

(181) 30.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց.
_____________________

(210) 20151886

(111) 24734

(220) 30.12.2015

(151) 26.07.2016

(181) 30.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց:
_____________________

(210) 20151887

(111) 24735

(220) 30.12.2015

(151) 26.07.2016

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց:
_____________________

(210) 20151888

(111) 24736

(220) 30.12.2015

(151) 26.07.2016

(181) 30.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց:
_____________________

(210) 20151889

(111) 24737

(220) 30.12.2015

(151) 26.07.2016

(181) 30.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(181) 30.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
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(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց:
_____________________

շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց:
_____________________

(210) 20151890

(111) 24738

(220) 30.12.2015

(151) 26.07.2016

(442) 03.02.2016
(540)

(210) 20151892

(111) 24740

(220) 30.12.2015

(151) 26.07.2016
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(181) 30.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM

(181) 30.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց:
_____________________

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո¼սներ
(հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց:
_____________________

(210) 20160001
(220) 08.01.2016

(111) 24741
(151) 26.07.2016
(181) 08.01.2026

(730) ԱԷրո քլաբ, IN
(442) 14.04.2016
(540)

(210) 20151891

(111) 24739

(220) 30.12.2015

(151) 26.07.2016

(181) 30.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 25. հագ¼ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
(740) Ռ¼բեն Քալաշյան
_____________________

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.

(210) 20160010
(220) 14.01.2016

(111) 24742
(151) 26.07.2016
(181) 14.01.2026
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(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան,
Թավրիզյան 46, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս
32.
գարեջ¼ր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյ¼թեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյ¼թեր:
_____________________
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(511)
դաս 41. կրթ¼թյ¼ն (դաստիարակ¼թյ¼ն,
¼ս¼ց¼մ).
¼ս¼ﬓական
գործընթացի
ապահով¼մ, տեսահոլովակների պատրաստ¼մ
կրթական նպատակներով, զվարճ¼թյ¼ններ.
մարզական և մշակ¼թային ﬕջոցառ¼ﬓերի
կազմակերպ¼մ:
_____________________

(210) 20160021

(111) 24745

(220) 19.01.2016

(151) 26.07.2016
(181) 19.01.2026

(210) 20160011

(111) 24743

(220) 14.01.2016

(151) 26.07.2016

(181) 14.01.2026
(730) «Վիքիﬔդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպ¼թյ¼ն,
Երևան, Արշակ¼նյաց 2ա, Մամ¼լի շենք, 4-րդ
հարկ, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(442) 16.02.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագ¼յն և մոխրագ¼յն գ¼նային համակ-

(511)
դաս 41. կրթ¼թյ¼ն (դաստիարակ¼թյ¼ն,
¼ս¼ց¼մ). ¼ս¼ﬓական գործընթացի ապահով¼մ, տեսահոլովակների պատրաստ¼մ
կրթական նպատակներով, զվարճ¼թյ¼ններ.
մարզական և մշակ¼թային ﬕջոցառ¼ﬓերի
կազմակերպ¼մ:
_____________________

(210) 20160012

(111) 24744

(220) 14.01.2016

(151) 26.07.2016

(181) 14.01.2026
(730) «Վիքիﬔդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպ¼թյ¼ն,
Երևան, Արշակ¼նյաց 2ա, Մամ¼լի շենք, 4-րդ
հարկ, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(730) «Միաբան» մշակութային հիմնադրամ,
Երևան, Նորագյ¼ղ, 227/4, AM

ց¼թյամբ:
(511)
դաս 16. թ¼ղթ, ստվարաթ¼ղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասեր¼մ. տպագրական արտադրանք.
նյ¼թեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լ¼սանկարներ.
թղթագրենական
պիտ¼յքներ. կպչ¼ն նյ¼թեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտ¼յքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրաﬔքենաներ և գրասենյակային պիտ¼յքներ
(բացառ¼թյամբ
կահ¼յքի).
¼ս¼ցողական
նյ¼թեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառ¼թյամբ սարքավոր¼ﬓերի). պլաստմասսայե նյ¼թեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասեր¼մ.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
վարչարարական գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային
ծառայ¼թյ¼ններ.
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դաս 36. ապահովագր¼թյ¼ն. ֆինանսական գործ¼նե¼թյ¼ն. դրամավարկային
գործառն¼թյ¼ններ. անշարժ գ¼յքի հետ
կապված գործառն¼թյ¼ններ. մասնավորապես`
հանգանակ¼թյ¼նների հավաք¼մ, բարեգործ¼թյ¼ն.
դաս 41. կրթ¼թյ¼ն (դաստիարակ¼թյ¼ն,
¼ս¼ց¼մ).
¼ս¼ﬓական
գործընթացի
ապահով¼մ, զվարճ¼թյ¼ններ. մարզական և
մշակ¼թային ﬕջոցառ¼ﬓերի կազմակերպ¼մ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայ¼թյ¼ններ. անվտանգ¼թյան ծառայ¼թյ¼ններ
սեփական¼թյան և անհատի պաշտպան¼թյան
համար. այլ անձանց կողﬕց մատ¼ցվող
անհատական և սոցիալական ծառայ¼թյ¼ններ
անհատի կարիքները հոգալ¼ համար:
_____________________

(210) 20160027

(111) 24746

(220) 20.01.2016

(151) 26.07.2016

(181) 20.01.2026
(730) Յըլդըզ Հոլդինգ Ա. Շ., TR
(442) 16.03.2016
(540)

08/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարﬕր գ¼յնով:
(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ.
աղ,
մանանեխ.
քացախ,
սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց.
թխվածքաբլիթներ, թխվածքներ, շոկոլադե
կոնֆետներ, վաֆլիներ և տորթեր:
(740) Արեգ Պետրոսյան
_____________________

(210) 20160048

(111) 24748

(220) 26.01.2016

(151) 26.07.2016

(181) 26.01.2026
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(442) 16.02.2016
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյ¼ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հր¼շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ.
աղ,
մանանեխ.
քացախ,
սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք. սառ¼յց.
թխվածքաբլիթներ, թխվածքներ, շոկոլադե
կոնֆետներ, վաֆլիներ և տորթեր:
(740) Արեգ Պետրոսյան
_____________________

(210) 20160038

(111) 24747

(220) 21.01.2016

(151) 26.07.2016

(511)
դաս 5. անասնաբ¼ժական դեղաﬕջոցներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160057

(111) 24749

(220) 27.01.2016

(151) 26.07.2016

(181) 27.01.2026
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյ¼սիսային
պողոտա 1, տարածք 18, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(181) 21.01.2026
(730) Յըլդըզ Հոլդինգ Ա. Շ., TR
(442) 16.03.2016
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(526) «antena» և «անտենա» բառերն ինքն¼ր¼յն

08/1

№ՄԱՍ 1

(540)

պահպան¼թյան օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. առևտ¼ր:
_____________________
(526) «ՀԱՄþՅԹ» գրառ¼ﬓ ինքն¼ր¼յն պահ(210) 20160074

(111) 24750

(220) 04.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 04.02.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վանիկ Մխիթարյան, Երևան, Կասյան 8, AM
(442) 01.04.2016
(540)

պան¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. ազգագրական համ¼յթների ծառայ¼թյ¼ններ. երգի և պարի դպրոց:
_____________________

(210) 20160091

(111) 24752

(220) 08.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 08.02.2026
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28,
բն. 6, AM
(442) 01.04.2016
(540)

(526) «GSM» հապավ¼մը և «MOBILE SERVICE»
արտահայտ¼թյ¼նն ինքն¼ր¼յն պահպան¼-

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
_____________________

թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է սև,
սպիտակ, նարնջագ¼յն և դարչնա-նարնջագ¼յն
գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 35. գրասենյակային ծառայ¼թյ¼ններ, առևտ¼ր, թվային տեխնիկայի և աքսես¼արների վաճառք.
դաս 37. թվային տեխնիկայի նորոգ¼մ:
_____________________

(210) 20160082

(111) 24751

(220) 05.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 05.02.2026
(730) Գառնիկ ՅավրյաՆ, Երևան, Թ¼մանյան
թաղ., շ. 10, բն. 5, AM
(442) 16.03.2016

(210) 20160092

(111) 24753

(220) 08.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 08.02.2026
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28,
բն. 6, AM
(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20160094

(111) 24754

(220) 08.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 08.02.2026
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28,
բն. 6, AM

08/1

№ՄԱՍ 1

(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28,
բն. 6, AM
(442) 01.04.2016
(540)

(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160095

(111) 24755

(220) 08.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 08.02.2026
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28,
բն. 6, AM

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160097

(111) 24757

(220) 08.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 08.02.2026
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28,
բն. 6, AM
(442) 01.04.2016
(540)

(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160096

(111) 24756

(220) 08.02.2016

(151) 26.07.2016
(181) 08.02.2026

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160106

(111) 24758

(220) 09.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 09.02.2026
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Սարկավագի 129/3, բն. 19, AM
(442) 16.03.2016
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(540)

(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպ¼մ:
_____________________

(210) 20160107

(111) 24759

(220) 09.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 09.02.2026
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանաքեռց¼ 129/3 շ., բն. 19, AM
(442) 16.03.2016
(540)

08/1

№ՄԱՍ 1

մոբիլներ.
ֆ¼րգոններ
(տրանսպորտային
ﬕջոցներ). արտաճանապարհային տրանսպորտային
ﬕջոցներ.
ավտոբ¼սներ.
կեմպերներ
(տնակ-ավտոﬔքենաներ),
ռեկրեացիոն ավտոﬔքենաներ (տնակ-ավտոﬔքենաներ),
ավտոֆ¼րգոններ,
որոնք
համալրված են խոհանոցով, քնել¼ տեղերով,
զ¼գարանով. սպորտային ավտոմոբիլներ.
մրցարշավային
ավտոﬔքենաներ.
հեծանիﬖեր.
ապրանքատար
ﬔքենաներ.
ամբարձիչով
սայլակներ.
տրակտորներ,
այդ թվ¼մ՝ սայլակ-քարշակներ, տրակտորքարշակներ.
արգելակային
կոճղակներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
թափարգելներ. անվտանգ¼թյան բարձիկներ
(անվտանգ¼թյան
ﬕջոցներ)
ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ցեխապաշտպան
վահանակներ.
ցամաքային,
օդային և ջրային տրանսպորտային ﬕջոցների
մասեր.
պարագաներ,
հիﬓակմախքներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար.բոլոր
վերը նշված ապրանքները, որոնք ընդգրկված
են 12-րդ դաս¼մ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպ¼մ:
_____________________

(210) 20160121

(111) 24760

(220) 11.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 11.02.2026
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբ¼շիկի Կաիշա (նաև
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP
(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և
ռելսային տրանսպորտային ﬕջոցներ. տարբեր
նշանակ¼թյան ավտոﬔքենաներ փոխադրման
համար.
էլեկտրական
տրանսպորտային
ﬕջոցներ. վագոնիկներ. բեռնատար ավտո-

(210) 20160122

(111) 24761

(220) 11.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 11.02.2026
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբ¼շիկի Կաիշա (նաև
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP
(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և
ռելսային տրանսպորտային ﬕջոցներ. տարբեր նշանակ¼թյան ավտոﬔքենաներ փոխադրման համար. էլեկտրական տրանսպորտային
ﬕջոցներ. վագոնիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ.
ֆ¼րգոններ
(տրանսպորտային
ﬕջոցներ). արտաճանապարհային տրանսպորտային
ﬕջոցներ.
ավտոբ¼սներ.
կեմպերներ
(տնակ-ավտոﬔքենաներ),
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ռեկրեացիոն ավտոﬔքենաներ (տնակ-ավտոﬔքենաներ),
ավտոֆ¼րգոններ,
որոնք
համալրված են խոհանոցով, քնել¼ տեղերով,
զ¼գարանով. սպորտային ավտոմոբիլներ.
մրցարշավային
ավտոﬔքենաներ.
հեծանիﬖեր.
ապրանքատար
ﬔքենաներ.
ամբարձիչով
սայլակներ.
տրակտորներ,
այդ թվ¼մ՝ սայլակ-քարշակներ, տրակտորքարշակներ.
արգելակային
կոճղակներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
թափարգելներ. անվտանգ¼թյան բարձիկներ
(անվտանգ¼թյան
ﬕջոցներ)
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ցեխապաշտպան վահանակներ. ցամաքային,
օդային և ջրային տրանսպորտային ﬕջոցների
մասեր.
պարագաներ,
հիﬓակմախքներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքները, որոնք ընդգրկված
են 12-րդ դաս¼մ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160128

(111) 24762

(220) 12.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 12.02.2026
(730) Փրեﬕ¼մ Թոբաքո ՖԶ ԼԼՔ, AE

(210) 20160134

(111) 24763

(220) 12.02.2016

(151) 26.07.2016

08/1
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(181) 12.02.2026
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28,
բն. 6, AM
(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160135

(111) 24764

(220) 12.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 12.02.2026
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28,
բն. 6, AM
(442) 01.04.2016
(540)

(442) 16.03.2016
(540)

(526) Արաբերեն գրառ¼ﬓ ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտի համար
բ¼ր¼ﬓավետ
նյ¼թեր,
բացառ¼թյամբ
եթերային յ¼ղերի, սիգարետներ, սիգարներ,
ծաﬔլ¼ ծխախոտ, քթախոտ:
(740) Հասﬕկ Քեռյան
_____________________

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160137

(111) 24765

(220) 15.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 15.02.2026
(730) «ԳՌՕՄ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդաշեն 9-րդ
փ., տ¼ն 76, AM
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(442) 16.03.2016
(540)

(210) 20160146

(111) 24767

(220) 15.02.2016

(151) 26.07.2016
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(181) 15.02.2026
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյ¼նաբերական հանգ¼յց, Գործարանային 10, AM
(442) 16.03.2016
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է կարﬕր, կանաչ, դեղին, նարնջագ¼յն, սպիտակ և
կապ¼յտ գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստ¼կներ
և այլ նյ¼թեր լվացքի համար. պատրաստ¼կներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յ¼ղեր,
կոսﬔտիկական ﬕջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատաﬕ փոշիներ և մած¼կներ:
_____________________

(210) 20160138

(111) 24766

(220) 15.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 15.02.2026
(730) «ԳՌՕՄ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդաշեն 9-րդ
փ., տ¼ն 76, AM
(442) 16.03.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
արծաթագույն և մուգ մոխրագույն գունային
համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխել¼ պիտ¼յքներ.
լ¼ցկի:
_____________________

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստ¼կներ և
այլ նյ¼թեր լվացքի համար. պատրաստ¼կներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յ¼ղեր, կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատաﬕ
փոշիներ և մած¼կներ:
_____________________

(210) 20160147

(111) 24768

(220) 15.02.2016

(151) 26.07.2016
(181) 15.02.2026

(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյ¼նաբերական հանգ¼յց, Գործարանային 10, AM
(442) 16.03.2016
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(540)

(511)
դաս 5. հակաբիոտիկ պատրաստ¼կներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160200

(111) 24771

(220) 22.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 22.02.2026
(730) Հրան¼շ Եղոյան, Երևան, Ավան, Թ¼մանյանի թաղ., շ. 8, բն. 26, AM
(442) 16.03.2016
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է մոխրագ¼յն, սև և սպիտակ գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխել¼ պիտ¼յքներ.
լ¼ցկի:
_____________________

(210) 20160162

(111) 24769

(220) 17.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 17.02.2026
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ¼կներ
մարդ¼ համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160196

(111) 24770

(220) 19.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 19.02.2026
(730) Դյ¼րաթա Թերափյ¼թիքս Հոլդինգ Ս.Վ, KY
(442) 14.04.2016

(526) «MAKE-UP» և «STUDIO» գրառումներն
ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 16. թ¼ղթ, ստվարաթ¼ղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասեր¼մ. տպագրական արտադրանք.
նյ¼թեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լ¼սանկարներ.
թղթագրենական
պիտ¼յքներ. կպչ¼ն նյ¼թեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտ¼յքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրաﬔքենաներ և գրասենյակային պիտ¼յքներ
(բացառ¼թյամբ
կահ¼յքի).
¼ս¼ցողական
նյ¼թեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառ¼թյամբ սարքավոր¼ﬓերի). պլաստմասսայե նյ¼թեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր¼մ. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
վարչարարական գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային
ծառայ¼թյ¼ններ.

28
28

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

դաս 41. կրթ¼թյ¼ն (դաստիարակ¼թյ¼ն,
¼ս¼ց¼մ). ¼ս¼ﬓական գործընթացի ապահով¼մ, զվարճ¼թյ¼ններ. մարզական և
մշակ¼թային ﬕջոցառ¼ﬓերի կազմակերպ¼մ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայ¼թյ¼ններ և հետազոտ¼թյ¼ններ և
դրանց հետ կապված մշակ¼ﬓեր. արդյ¼նաբերական վերլ¼ծ¼ﬓեր և հետազոտ¼թյ¼ններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակ¼մ և կատարելագործ¼մ:
_____________________

08/1
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(540)

(526) «HOOKAH & MORE» արտահայտ¼թյ¼նն
ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:

(210) 20160201
(220) 22.02.2016

(111) 24772
(151) 26.07.2016
(181) 22.02.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արﬕնե Հար¼թյ¼նյան Գն¼ն¼, Երևան, Դավթաշեն 10-րդ փ.,
1/10, AM
(442) 01.04.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է սև,
սպիտակ և կանաչ գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպ¼մ:
_____________________

(210) 20160221

(111) 24774

(220) 26.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 26.02.2026
(730) «Մեկ պլյ¼ս ﬔկ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան
51/38, AM
(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայ¼թյ¼ններ.
անասնաբ¼ժական ծառայ¼թյ¼ններ. կենդանիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսﬔտիկական ծառայ¼թյ¼ններ. գյ¼ղատնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայ¼թյ¼ններ:
_____________________

(210) 20160207

(111) 24773

(220) 23.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 23.02.2026
(730) «Գրիշա Էրիկ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան
14, տ¼ն 23, AM
(442) 16.03.2016

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
վարչարարական գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային
ծառայ¼թյ¼ններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20160227

(111) 24775

(220) 29.02.2016

(151) 26.07.2016
(181) 28.02.2026
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(730) «Դոլչե թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատ¼նյաց 53/17, AM

(210) 20160230

(111) 24777

(220) 29.02.2016

(151) 26.07.2016

(442) 01.04.2016
(540)

(181) 28.02.2026
(730) Ֆյ¼չը Էնթերփրայզիս ՓԹԵ Լթդ., SG

08/1

№ՄԱՍ 1

(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 30. թեյ, լ¼ծվող թեյի խառն¼րդ,
բ¼րավետ թեյի խառն¼րդ, թեյի հիմքով
ըմպելիքներ, կաթի պար¼նակ¼թյամբ թեյի
ըմպելիքներ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է կարﬕր և դեղին գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 35. առևտ¼ր, մասնավորապես՝
հագ¼ստի, էլեկտրոնիկայի և անկողնային
պարագաների առևտ¼ր.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադր¼ﬓեր).
ապրանքների փաթեթավոր¼մ և պահպան¼մ.
ճանապարհորդ¼թյ¼նների կազմակերպ¼մ.
դաս 44. բժշկական ծառայ¼թյ¼ններ.
անասնաբ¼ժական ծառայ¼թյ¼ններ. կենդանիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսﬔտիկական ծառայ¼թյ¼ններ. գյ¼ղատնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայ¼թյ¼ններ:
_____________________

(210) 20160229

(111) 24776

(220) 29.02.2016

(151) 26.07.2016

(181) 28.02.2026
(730) Ֆյ¼չը Էնթերփրայզիս ՓԹԵ Լթդ., SG
(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, լ¼ծվող շոկոլադի
խառն¼րդ, շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ, կաթի
պար¼նակ¼թյամբ շոկոլադային ըմպելիքներ:
(740) Զար¼հի Ման¼կյան
_____________________

(740) Զար¼հի Ման¼կյան
_____________________

(210) 20160235

(111) 24778

(220) 01.03.2016

(151) 26.07.2016

(181) 01.03.2026
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 16. թ¼ղթ, ստվարաթ¼ղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասեր¼մ. տպագրական արտադրանք.
նյ¼թեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լ¼սանկարներ.
թղթագրենական
պիտ¼յքներ. կպչ¼ն նյ¼թեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտ¼յքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրաﬔքենաներ և գրասենյակային պիտ¼յքներ
(բացառ¼թյամբ
կահ¼յքի).
¼ս¼ցողական
նյ¼թեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառ¼թյամբ սարքավոր¼ﬓերի). պլաստմասսայե նյ¼թեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր¼մ. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
վարչա-
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րարական գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային
ծառայ¼թյ¼ններ.
դաս 38. հեռահաղորդակց¼թյ¼ն:
_____________________

(210) 20160248

(111) 24779

(220) 02.03.2016

(151) 26.07.2016

(210) 20160260

(111) 24781

(220) 04.03.2016

(151) 26.07.2016
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№ՄԱՍ 1

(181) 04.03.2026
(730) Ռիմա Մարազյան, Երևան, Սեպ¼հի 16, AM
(442) 01.04.2016
(540)

(181) 02.03.2026
(730) Ռ¼զան Ներսիսյան, Երևան, Մաշտոցի
16, բն. 39ա, AM
(442) 16.03.2016
(540)

(526) «Photostudio» գրառ¼ﬓ ինքն¼ր¼յն պահ-

(526) «TOUR» բառն ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 39. տ¼րիստական գործակալ¼թյ¼ն:
_____________________

(210) 20160259

(111) 24780

(220) 04.03.2016

(151) 26.07.2016

(181) 04.03.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լ¼սինե Աբրահամյան, Երևան, Իսահակյան 22/27, AM

պան¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. ֆոտոստ¼դիա:
_____________________

(210) 20160262

(111) 24782

(220) 09.03.2016

(151) 26.07.2016

(181) 09.03.2026
(730) «Դեռոն» ՍՊԸ, Երևան, Վրացյան 86-4, AM
(442) 01.04.2016
(540)

(442) 01.04.2016
(540)

(526) «JEWELRY» բառն ինքն¼ր¼յն պահպա-

(526) «SHOES» և «BAG» բառերն ինքն¼ր¼յն
պահպան¼թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է վարդագ¼յն, կարﬕր և սպիտակ գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 35. առևտ¼ր:
_____________________

ն¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 14. ազնիվ ﬔտաղներ և դրանց համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասեր¼մ. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամաց¼յցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
վարչարարական գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային
ծառայ¼թյ¼ններ:
_____________________
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(210) 20160264

(111) 24783

(526) «FOODSTUFFS FACTORY» արտահայտ¼-

(220) 09.03.2016

(151) 26.07.2016

թյ¼նն ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտ չէ:

(181) 09.03.2026
(730) Ֆերրոսան Ա/Ս, DK

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(442) 01.04.2016
(540)

կապ¼յտ և ոսկեգ¼յն գ¼նային համակց¼թյամբ:

08/1

№ՄԱՍ 1

կարﬕր, դեղին, սև, կանաչ, սպիտակ, սրճագ¼յն,
(511)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ¼կներ,
դիետիկ, սննդային և սննդարար հավել¼ﬓեր
և նյ¼թեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

դաս 30. հաﬔմված աղի ձողիկներ:
_____________________

(210) 20160270

(111) 24786

(220) 10.03.2016

(151) 26.07.2016
(181) 10.03.2026

(730) «Վիոլենտ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի
(210) 20160265

(111) 24784

62, բն. 11, AM

(220) 09.03.2016

(151) 26.07.2016

(442) 14.04.2016
(540)

(181) 09.03.2026
(730) Ֆերրոսան Ա/Ս, DK
(442) 01.04.2016
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ¼կներ,
դիետիկ, սննդային և սննդարար հավել¼ﬓեր և
նյ¼թեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160268

(111) 24785

(220) 10.03.2016

(151) 26.07.2016

(181) 10.03.2026
(730) Խաչիկ Աղնանեան Ասլանեան, Երևան,
Չարբախ, Արարատյան 90, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(526) Բացի «GUSTO» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է բաց
և մուգ կապույտ, ոսկեգույն, սև և սպիտակ
գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 30. ս¼րճ:
(740) Հասﬕկ Քեռյան
_____________________
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(210) 20160271

(111) 24787

(220) 10.03.2016

(151) 26.07.2016

08/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(181) 10.03.2026
(730) «Վիոլենտ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի
62, բն. 11, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(526) Բացի «GUSTO» բառից ﬓացած բոլոր գրառ¼ﬓերն ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է սև,
սպիտակ և բորդո գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 30. ս¼րճ:
(526) Բացի «GUSTO» բառից ﬓացած բոլոր գրա-

(740) Հասﬕկ Քեռյան
_____________________

ռ¼ﬓերն ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է սև,

(210) 20160313

(111) 24789

սպիտակ և ոսկեգ¼յն գ¼նային համակց¼թյամբ:

(220) 16.03.2016

(151) 26.07.2016

(511)
դաս 30. ս¼րճ:
(740) Հասﬕկ Քեռյան
_____________________

(210) 20160272

(111) 24788

(220) 10.03.2016

(151) 26.07.2016

(181) 16.03.2026
(730) «Էներգո ինվեստ հոլդինգ» ՓԲԸ, ք.
Հրազդան, Գործարանային 1, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(181) 10.03.2026
(730) «Վիոլենտ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի
62, բն. 11, AM
(442) 14.04.2016

(526) Բոլոր գրառ¼ﬓերն ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտներ չեն:
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
վարչարարական գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային
ծառայ¼թյ¼ններ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայ¼թյ¼ններ և հետազոտ¼թյ¼ններ և դրանց
հետ կապված մշակ¼ﬓեր. արդյ¼նաբերական
վերլ¼ծ¼ﬓեր և հետազոտ¼թյ¼ններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակ¼մ և կատարելագործ¼մ:
_____________________

(210) 20160314

(111) 24790

(220) 16.03.2016

(151) 26.07.2016

(730) «Մապ»
Լեն¼ղի, AM

(181) 16.03.2026
ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ,

գ.

(442) 14.04.2016
(540)

(526) Բացի «MAP» բառից ﬓացած բոլոր գրառ¼ﬓերն ինքն¼ր¼յն պահպան¼թյան օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ:
_____________________

(210) 20160345

(111) 24791

(220) 21.03.2016

(151) 26.07.2016

08/1
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(181) 21.03.2026
(730) «Տոշա թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն
10-րդ փ., տ¼ն 1/10, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբ¼ժական պատրաստ¼կներ. հիգիենիկ պատրաստ¼կներ բ¼ժական նպատակների համար.
դիետիկ սն¼նդ և նյ¼թեր բ¼ժական կամ
անասնաբ¼ժական նպատակների համար,
դիետիկ հավել¼ﬓեր մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սն¼նդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյ¼թեր. ատաﬓալցման և
ատաﬓերի ծեփապատճեններ պատրաստել¼
նյ¼թեր. ախտահանիչ ﬕջոցներ. ﬖասատ¼
կենդանիների ոչնչացման պատրաստ¼կներ.
ֆ¼նգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս
44.
բժշկական
ծառայ¼թյ¼ններ. անասնաբ¼ժական ծառայ¼թյ¼ններ.
կենդանիների և մարդկանց հիգիենիկ և
կոսﬔտիկական ծառայ¼թյ¼ններ. գյ¼ղատնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայ¼թյ¼ններ:
_____________________

(210) 20160347
(220) 21.03.2016

(111) 24792
(151) 26.07.2016
(181) 21.03.2026
(730) Վահագն Սիմոնյան, Երևան, Դավիթաշեն
1-ին թաղ., շ. 39, բն. 42, AM
(442) 14.04.2016

34
34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

(540)

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայ¼թյ¼ններ և հետազոտ¼թյ¼ններ և
դրանց հետ կապված մշակ¼ﬓեր. արդյ¼նաբերական վերլ¼ծ¼ﬓեր և հետազոտ¼թյ¼ններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակ¼մ և կատարելագործ¼մ:
_____________________

(210) 20160356

(111) 24793

(220) 22.03.2016

(151) 26.07.2016

(181) 22.03.2026
(730) Ջփեն Թբեքո¼ Ինք., JP

08/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 29. ﬕս, ձ¼կ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մ¼րաբա,
կոմպոտ. ձ¼, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յ¼ղեր և ճարպեր:
_____________________

(210) 20160373

(111) 24795

(220) 24.03.2016

(151) 26.07.2016

(181) 24.03.2026
(730) «Ավտոռենթ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորենացի
30, բն. 41, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(442) 14.04.2016
(540)

(526) «Auto rent» գրառ¼ﬓ ինքն¼ր¼յն պահպա-

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ¼մ է մ¼գ
կապույտ, կապույտ, երկնագույն և սպիտակ
գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 41. զվարճ¼թյ¼ններ. մարզական և
մշակ¼թային ﬕջոցառ¼ﬓերի կազմակերպ¼մ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160370

(111) 24794

(220) 23.03.2016

(151) 26.07.2016

ն¼թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 39. ավտոﬔքենաների վարձ¼յթ:
_____________________

(210) 20160385

(111) 24796

(220) 25.03.2016

(151) 26.07.2016

(181) 25.03.2026
(730) Իռենա Գրիգորյան, Երևան, Հովհ.
Հովհաննիսյան փ., տ¼ն 20, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(181) 23.03.2026
(730) «Գոլդեն հարվիսթ» ՍՊԸ, գ. Բջնի, 1-ին
փող., տ¼ն 22, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 14. ազնիվ ﬔտաղներ և դրանց համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ

35
35

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասեր¼մ. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք
քարեր. ժամաց¼յցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակ¼ﬓեր,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասեր¼մ. կենդանիների
մորթիներ. սնդ¼կներ և ճամփորդական
ճամպր¼կներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 25. հագ¼ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ. վարչարարական գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան
ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային
ծառայ¼թյ¼ններ. մասնավորապես` առևտ¼ր.
դաս 41. կրթ¼թյ¼ն (դաստիարակ¼թյ¼ն,
¼ս¼ց¼մ). ¼ս¼ﬓական գործընթացի ապահով¼մ, զվարճ¼թյ¼ններ. մարզական և մշակ¼թային ﬕջոցառ¼ﬓերի կազմակերպ¼մ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայ¼թյ¼ններ և հետազոտ¼թյ¼ններ և
դրանց հետ կապված մշակ¼ﬓեր. արդյ¼նաբերական վերլ¼ծ¼ﬓեր և հետազոտ¼թյ¼ններ.
համակարգչային
ապարատների
և
ծրագրերի մշակ¼մ և կատարելագործ¼մ.
մասնավորապես`
հագ¼ստի
դիզայնի
խորհրդատվական ծառայ¼թյ¼ններ, ձևավորման ծառայ¼թյ¼ններ:

08/1

№ՄԱՍ 1

(210) 20160389
(220) 25.03.2016

(111) 24798
(151) 26.07.2016
(181) 25.03.2026
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի
15, AM
(442) 02.05.2016
(540)

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

(210) 20160390
(220) 25.03.2016

(111) 24799
(151) 26.07.2016
(181) 25.03.2026
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի
15, AM
(442) 02.05.2016
(540)

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

(210) 20160394

(111) 24800

(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(220) 29.03.2016

(151) 26.07.2016

(210) 20160388

(111) 24797

(220) 25.03.2016

(151) 26.07.2016

(442) 02.05.2016
(540)

(181) 29.03.2026
(730) «Հոթել սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետ¼թյան 79/29, AM

(181) 25.03.2026
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի
15, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ-

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

ց¼թյամբ:
(511)
դաս 39. տ¼րիստական ծառայ¼թյ¼ններ.
դաս 43. հյ¼րանոցային ծառայ¼թյ¼ններ:
_____________________

36
36

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

(210) 20160409

(111) 24801

(220) 31.03.2016

(151) 26.07.2016

(181) 31.03.2026
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապ¼յտ, սպիտակ և փիր¼զագ¼յն գ¼նային
համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստ¼կներ
և այլ նյ¼թեր լվացքի համար. պատրաստ¼կներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յ¼ղեր,
կոսﬔտիկական ﬕջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատաﬕ փոշիներ և մած¼կներ:
(740) Զար¼հի Ման¼կյան
_____________________

(210) 20160410

(111) 24802

(220) 31.03.2016

(151) 26.07.2016

(181) 31.03.2026
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, AM
(442) 02.05.2016
(540)

08/1

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կապույտ, սպիտակ և մոխրագույն
գ¼նային համակց¼թյամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստ¼կներ և
այլ նյ¼թեր լվացքի համար. պատրաստ¼կներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յ¼ղեր, կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատաﬕ
փոշիներ և մած¼կներ:
(740) Զար¼հի Ման¼կյան
_____________________

(210) 20160443
(220) 08.04.2016

(111) 24803
(151) 26.07.2016
(181) 08.04.2026
(730) Վարդգես Խրիմյան, Երևան, Շահ¼մյան
փ., շ. 14, բն. 5, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(511)
դաս 32. գարեջ¼ր. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյ¼թեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյ¼թեր.
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ գարեջրի):
(740) Հասﬕկ Քեռյան
_____________________

37
37

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

08/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկþթյþններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողþթյան երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

581

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյ¼ի Նեստլե Ս.Ա., CH

583

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյ¼ի Նեստլե Ս.Ա., CH

586

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյ¼ի Նեստլե Ս.Ա., CH

595

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյ¼ի Նեստլե Ս.Ա., CH

603

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյ¼ի Նեստլե Ս.Ա., CH

604

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյ¼ի Նեստլե Ս.Ա., CH

608

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյ¼ի Նեստլե Ս.Ա., CH

610

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյ¼ի Նեստլե Ս.Ա., CH

612

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյ¼ի Նեստլե Ս.Ա., CH

1944

20.05.2026

Հանթսﬔն Ինթըրնեյշնլ ԼԼՔ, US

2031

17.05.2026

Իլլինոյս Թ¼լ Ուորքս Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2050

17.05.2026

Փրիմարք ՖԵԳ Լ.Լ.Ք., US

2094

17.05.2026

Քոթի Ֆրանս ՍԱՍ, FR

2096

17.05.2026

Քոթի Ֆրանս ՍԱՍ, FR

2097

17.05.2026

Քոթի Ֆրանս ՍԱՍ, FR

2098

17.05.2026

Քոթի Ֆրանս ՍԱՍ, FR

3134

30.08.2026

Բայեր Հելսքեյր ԼԼՔ, US

3309

20.09.2026

Ֆերրոսան Ա/Ս, DK

3357

21.06.2026

Ագլ¼կոն Սպեցիալդյ¼նգեր ԳմբՀ ¼նդ Կո. ԿԳ, DE

3359

10.07.2026

Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

3361

10.07.2026

Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

3726

29.03.2026

Դը Վայքինգ Քորփորեյշն, US

10779

07.07.2026

«Իմէքս գր¼պ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ¼ղի 25, AM

11252

06.07.2026

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյ¼ղ Լեն¼ղի, AM

11356

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11361

29.06.2026

«Բյ¼րեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյ¼րեղավան, 39 /18 կից, AM

11372

22.06.2026

Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

11373

22.06.2026

Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

11374

22.06.2026

Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

11375

22.06.2026

Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.08.2016

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

08/1

№ՄԱՍ 1

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

11376

22.06.2026

Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

11377

22.06.2026

Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

11444

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11445

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11446

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11447

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11448

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11449

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11676

25.07.2026

Հոթիքս Մենիջﬓթ Լթդ, VG

11677

25.07.2026

Հոթիքս Մենիջﬓթ Լթդ, VG

11695

28.08.2026

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

11696

28.08.2026

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

11706

12.07.2026

Հյ¼նդաի Մոթր Քամփնի, KR

11864

12.06.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

11912

21.12.2026

Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

12085

11.12.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

12086

11.12.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

12265

19.10.2026

«Երևանի գարեջ¼ր» ՓԲԸ, Երևան,
Ծովակալ Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM

12266

27.10.2026

Կոմպանի Ժերվե Դանոն, FR

12570

16.08.2026

Սփիրիթս Փրոդաքթ Ինթրնեյշնլ Ինթըլեքչ¼ըլ Փրոփրթի Բ.Վ., LU

12571

08.12.2026

Ինթերնեյշնլ Փեյփը Քամփնի, US

39
39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՅՏԵՐ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նþյնականացման
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
ցþցահանդեսային կամ այլ առաջնþթյան թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնþթյան թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
ապրանքների և (կամ) ծառայþթյþնների ցանկը
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
հայտատþն, հասցեն, երկրի կոդը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.08.2016

№

08/1

Տեղեկþթյþններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20151604
(220) 06.11.2015
(730) ԷյչՓի Հյ¼լիթ Փեքարդ Գր¼փ ԼԼՔ,
Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, US
(540)

(511)
դաս
9.
գիտական,
լ¼սանկարչական,
կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական և ¼ս¼ցման
սարքեր ¼ գործիքներ. էլեկտրական¼թյան
հաղորդման,
ﬕացման,
փոխակերպման,
կ¼տակման, կարգավորման կամ վերահսկման
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման
սարքեր.
մագնիսական
տեղեկակիրներ,
ձայնագրման սկավառակներ. հաշվիչ ﬔքենաներ,
տվյալների
մշակման
սարքավոր¼ﬓեր
և
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք. ֆիրմային նշաններ համակարգչային
ապարատային և ծրագրային արտադրանքի
անհատականացման համար. տվյալների մշակման
սարքավոր¼ﬓեր.
համակարգիչներ.
համակարգչային ապարատային արտադրանք. համակարգչային
սպասարկիչներ.
ցանցային
սպասարկիչներ. համացանցի սպասարկիչներ.
ապարատային արտադրանք համակարգչային և
հաղորդակցական ցանցերի համար. ցանցային
համակենտրոնիչներ, երթ¼ղարարներ, հսկիչներ,
փոխանջատիչներ և անլար մ¼տքի կետեր.
համակարգիչների հիշող սարքավոր¼ﬓեր. համակարգչային տվյալների պահման սպասարկիչներ.
տվյալների պահման ցանցի (SAN) համակարգչային
սպասարկիչներ. ցանցին ﬕացվող տվյալների
պահման համակարգերի (NAS) ապարատային
արտադրանք. համակարգչային և հաղորդակցական
սարքավոր¼ﬓեր տվյալների պահման ցանցերի
համար. սկավառակների կրկնօրինակման ապարատային
արտադրանք.
սկավառակավարներ.
սկավառակավարների մատրիցաներ և մոդ¼լներ.
անկախ սկավառակների ավելց¼կային զանգվածի

(RAID) հսկիչներ. հաղորդաթիթեղներ. ապարատային արտադրանք, արտաքին սարքավոր¼ﬓեր և օպերացիոն համակարգերի ծրագրային
արտադրանք ներառող տվյալների պահման
համակարգեր.
ինտեգրված
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների համակարգեր, որոնք ներառ¼մ
են համակցված համակարգչային, տվյալների
պահման և ցանցային ապարատային և ծրագրային
արտադրանք.
հանգ¼յցներից
(մոդ¼լներից)
բաղկացած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
համակարգեր.
համակարգչային
արտաքին
սարքավոր¼ﬓեր. թվային ց¼ցանակներ. համակարգիչների համար հիշող սարքեր մագնիսական
ժապավենի վրա. դատարկ ժապավեններ համակարգչային
տվյալների
պահման
համար.
հիշող¼թյան
չիպեր.
կիսահաղորդիչներ,
տպահարթակներ, ինտեգրալային սխեմաներ և
էլեկտրոնային սարքավորման տարրեր. համակարգչային ծրագրային ﬕջոցներ համակարգչային
օպերացիոն համակարգերի համար. համակարգիչների օպերացիոն համակարգեր. համակարգչային
ծրագրային
արտադրանք
և
ներկառ¼ցված ծրագրային արտադրանք համակարգչային ապարատային ﬕջոցների և արտաքին
սարքավոր¼ﬓերի
կառավարման
համար.
սպասարկիչների
ծրագրային
արտադրանք.
ցանցային ծրագրային արտադրանք. ամպային
ծրագրային արտադրանք. տվյալների հիﬓապաշարների, տվյալների մշակման կենտրոնների և
տվյալների պահոցների ծրագրային արտադրանք.
հիշող
սարքերի
ծրագրային
արտադրանք.
վիրտ¼ալացման
ծրագրային
արտադրանք.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք համակարգիչների, համակարգչային սպասարկիչների և
տվյալների պահման սարքավոր¼ﬓերի փոխդասավորման,
ապահովման,
տեղակայման,
հսկման, կառավարման և վիրտ¼ալացման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք համակարգչային ցանցերի շահագործման, կառավարման,
ավտոմատացման և վիրտ¼ալացման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք ծրագրի
ﬕջոցով բնորոշվող ցանցի կազմակերպման համար.
համակարգչային օպերացիոն արտադրանք լոկալ
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ցանցերի
(LAN)
համար.
համակարգչային
օպերացիոն արտադրանք գլոբալ ցանցերի (WAN)
համար. համակարգչային ծրագրային արտադրանք
անհամատեղելի համակարգչային համակարգերի,
սպասարկիչների և հիշող սարքերի ﬕացման
համար. ծրագրային արտադրանք ամպային
ենթակառ¼ցվածքի կառավարման և ավտոմատացման համար. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք ամպային հաշվիչ ﬕջավայրի հիմքով
աշխատածրագրերի
գործարկման
համար.
ամպային
համակարգչային
ծրագրային
արտադրանք ձեռնարկ¼թյ¼նների աշխատածրագրերի,
տվյալների
հիﬓապաշարների
կառավարման և տվյալների էլեկտրոնային պահման
համար. համակարգչային ծրագրային արտադրանք
ամպային
համակարգերի,
ցանցերի
և
աշխատածրագրերի աշխատանքի ց¼ցանիշների
մոնիտորինգի համար. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ենթակառ¼ցքի կառավարման, հեռավոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառ¼ցվածքի
կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ﬕջոցների և դրանց հաշվառման կառավարման,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործընթացի
ավտոմատացման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավոր¼ﬓերի աշխատանքային
ցիկլի
կառավարման,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների անվտանգ¼թյան ապահովման,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
հաշվետվ¼թյ¼նների և կանխատես¼ﬓերի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառ¼ցվաքի
գործ¼նե¼թյան և անսարք¼թյ¼նների մոնիտորինգի, տեխնիկական բաժինների աջակց¼թյան և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգն¼թյան
ծառայ¼թ¼նների
ծրագրային
արտադրանքի
համար. համակարգչային ծրագրային արտադրանք
տվյալների պաշտպանման և դրանց անվտագ¼թյան
ապահովման համար. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք համակարգիչների, ցանցերի և
էլեկտրոնային հաղորդակց¼թյ¼նների անվտանգ¼թյան ապահովման համար. ծրագրային
արտադրանք աշխատածրագրերի և ցանցերի
անվտանգ¼թյան ապահովման համար. համակարգչային ծրագրային արտադրանք համակարգչային
ցանցերին մ¼տքի և դրանց
աշխատանքի մոնիտորինգի համար. համակարգչային ծրագրային արտադրանք աշխատա-
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ծրագրերի
անվտանգ¼թյան
մակարդակի
գնահատման համար. ծրագրային արտադրանք
տվյալների և փաստաթղթերի ծածկագրման և
ապածածկագրման
համար.
գաղտնագրման
ծրագրային արտադրանք. ծրագրային արտադրանք
համակարգիչների օգտագործողների ճանաչման
համար. ծրագրային արտադրանք տվյալների
անվտանգ¼թյան պահանջների պահպանման
մոնիտորինգի, հաշվետվ¼թյ¼նների և վերլ¼ծ¼թյ¼նների համար. ծրագրային արտադրանք
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգ¼թյան գնահատման և համապատասխան
ռիսկերի կառավարման համար. ծրագրային
արտադրանք տվյալների ամրագրման, վերականգնման և արխիվացման համար. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք տվյալների ապակրկնապատկման համար. ծրագրային արտադրանք
տվյալների հիﬓապաշարների կառավարման
համար. համակարգչային ծրագրային արտադրանք
գլոբալ համակարգչային ցանցեր¼մ, տվյալների
հիﬓապաշարներ¼մ
և
(կամ)
ցանցեր¼մ
ներմ¼ծված բովանդակ¼թյան ընթերցման և
գնահատման համար. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք աշխատածրագրերի և տվյալների
հիﬓապաշարների ինտեգրման համար. որոնողոկան ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
ծրագրային
արտադրանք
որոնողական
համակարգերի համար. տվյալների հիﬓապաշարների որոնման ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային
ծրագրային
արտադրանք
տեղեկատվական
և
տվյալների
որոնվող
հիﬓապաշարների ստեղծման համար. ծրագրային
արտադրանք
համակարգչային
տվյալների
պահոցների գործարկման և ավտոմատացման
համար. ծրագրային արտադրանք տվյալների
կենտրոնների գործարկման և ավտոմատացման
համար. համակարգչային ծրագրային արտադրանք
տվյալների փոխանցման, պահեստավորման,
մշակման և վերարտադրման համար. համակարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալների
հիﬓապաշարներ¼մ և տվյալների պահոցներ¼մ
պահեստավորած տեղեկատվ¼թյանը մ¼տքի,
հարցման և վերարտադրման համար. ծրագրային
արտադրանք տեղեկատվ¼թյան և գիտելիքների
կառավարման համար. ծրագրային արտադրանք
ձեռնարկ¼թյ¼նների մտավոր ռես¼րսների համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, որը
ապահով¼մ է տվյալների տարբեր հիﬓա-
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պաշարներից տեղեկատվ¼թյան ﬕավորման ﬕջոցով իրական ժամանակ¼մ ձեռնարկ¼թյ¼նների
մտավոր ռես¼րսների կառավար¼մ. ծրագրային
արտադրանք գործարարական և լայնածավալ
տվյալների վերլ¼ծ¼թյան համար. համակարգչային
ցանցեր¼մ կամ համացանց¼մ պահված ոչ
կառ¼ցվածքային,
կիսակառ¼ցվածքային
և
կառ¼ցվածքային տեղեկատվ¼թյան և տվյալների
մշակման գործընթացն ավտոմատացնող ծրագրային արտադրանք. ծրագրային արտադրանք
գործարար գործընթացի է¼թյան պարզաբան¼թյան
համար. ծրագրային արտադրանք հաճախորդների
փոխհարաբեր¼թյ¼նների կառավարման համար
(CRM). ծրագրային արտադրանք ձեռնարկ¼թյ¼նների ռես¼րսների և ռիսկերի կառավարման
համար. ծրագրային արտադրանք նախագծերի
կառավարման համար. ծրագրային արտադրանք
փաստաթղթերի վարման համար. ծրագրային
արտադրանք էլեկտրոնային առևտրի համար.
ծրագրային արտադրանքի մշակման և ներդրման
գործիքներ. ծրագրային արտադրանքի մշակման
գործիքներ, որոնք օգտագործվ¼մ են շարժական
համացանցի աշխատածրագրերի և հաճախորդների
ինտերֆեյսերի ստեղծման համար. ծրագրային
արտադրանք աշխատածրագրերի տեստավորման
և տեղհասցնման համար. ծրագրային արտադրանք
աշխատածրագրերի և սարքերի աշխատանքային
ցիկլի
կառավարման
համար.
ծրագրային
արտադրանք ծրագրերով որոշվող ենթակառ¼ցվածքների համար (SDS). համակարգչային
ծրագրային արտադրանք, որը ապահով¼մ է
համացանցային մ¼տք դեպի աշխատածրագրեր և
ծառայ¼թյ¼ններ համացանցային օպերացիոն
համակարգերի կամ հանգ¼ցային ինտերֆեյսերի
ﬕջոցով. ծրագրային արտադրանք կոմ¼նալ
ձեռնարկ¼թյ¼նների
գործ¼նե¼թյան
և
ծառայ¼թյ¼նների, ինչպես նաև այդ ծառայ¼թյ¼նների համար դ¼րս գրվող հաշիﬖերի ավտոմացման և կառավարման համար. ծրագրային
արտադրանք ծրագրերի նկատմամբ լիցենզիաների
կառավարման համար.
դաս 16. տպագրական արտադրանք. ¼ս¼ցողական նյ¼թեր և դիտողական ձեռնարկներ
(բացառ¼թյամբ սարքավոր¼ﬓերի). տպագրական
արտադրանք համակարգչային տեխնիկայի և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ¼մ.
բրոշյ¼րներ՝ նվիրված տեխնոլոգիական զարգացմանը, տպագրական ¼ղեց¼յցներ, տեխնիկական
տեղեկագրեր,
տվյալների
քարտեզներ
և
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արտադրանքի
տպագրական
կատալոգներ՝
համակարգչային տեխնիկայի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտ¼մ. համակարգչային
տեխնիկայի և համակարգչային արտաքին սարքերի
շահագործման և սպասարկման ձեռնարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ. վարչարարական
գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային ծառայ¼թյ¼ններ. խորհրդատվական
ծառայ¼թյ¼ններ
գործարար¼թյան
կառավարման
ոլորտ¼մ.
գործարարական
խորհրդատվ¼թյ¼ն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ¼մ. գործարարական խորհրդատվ¼թյ¼ն
գործարարական
գործընթացների
ենթակապալառ¼ի և կատարելագործման ոլորտ¼մ.
գործարարական խորհրդատվ¼թյ¼ն ձեռնարկ¼թյ¼ններիկառ¼ցվածքիոլորտ¼մ.տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ենթակապալառ¼ի և կադրային
ապահովման ծառայ¼թյ¼ններ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
նախագծերի
իրագործման
համար.
գործարարական
գործընթացների
ենթակապալառ¼. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ռազմավարական
պլանավորման
ծառայ¼թյ¼ններ. համակարգչային տվյալների
հիﬓապաշար¼մ տեղեկատվ¼թյան հավաք¼մ
և համակարգ¼մ. տվյալների հիﬓապաշարի
կառավար¼մ. համակարգչային ապարատային և
ծրագրային արտադրանքի, ինչպես նաև արտաքին
սարքերի ինտերակտիվ մանրածախ առևտ¼ր
և պատվերների ձևակերպ¼մ. ծառայ¼թյ¼ններ
գործարար¼թյան ոլորտ¼մ, այն է՝ երրորդ անձանց
աջակց¼թյ¼ն բանակց¼թյ¼նների անցկացման
և ձեռնարկատիրական ﬕ¼թյ¼նների ստեղծման
ոլորտ¼մ.
մարկետինգային
ծառայ¼թյ¼ններ
և գովազդային ծրագրեր տեղեկատվական և
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտ¼մ.
հաճախորդների հետ փոխհարաբեր¼թյ¼նների
կառավարման ծառայ¼թյ¼ններ. էլեկտրոնային
առևտրի
ծառայ¼թյ¼ններ.
համակարգման
և դասակարգման ծառայ¼թյ¼ններ, այն է՝
տվյալների դասակարգ¼մ և կազմակերպ¼մ
փաստաթղթերի
կառավարման
նպատակով.
վեբ-կայքի ծառայ¼թյ¼ններ համակարգիչների,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ապրանքների
և ծառայ¼թյ¼նների գնողների և վաճառողների
համար ինտերակտիվ շ¼կայի տրամադրմամբ.
գործարար¼թյան ոլորտ¼մ գիտելիքների օգտագործման
կառավարման
ծառայ¼թյ¼ններ.
գործարար տվյալների վերլ¼ծ¼թյ¼ն. հաշիﬖերի
դ¼րսգր¼մ.
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դաս 36. ապահովագր¼թյ¼ն. ֆինանսական
գործ¼նե¼թյ¼ն. դրամավարկային գործառն¼թյ¼ններ. առք և վաճառքի ֆինանսավորման և
լիզինգային ֆինանսավորման ծառայ¼թյ¼ններ.
աշխատակիցների բ¼ժսպասարկման և սոցիալական վճար¼ﬓերի համակարգի մշակման, կառավարման և վարչարար¼թյան ծառայ¼թյ¼ններ.
վարկաքարտերով գործարքների մշակման ծառայ¼թյ¼նների տրամադր¼մ երրորդ անձանց համար.
ապահովագրական փոխհատ¼ց¼ﬓերի վճարման
դիմ¼ﬓերի
ձևակերպման
ծառայ¼թյ¼նների
տրամադր¼մ
երրորդ
անձանց
համար.
ֆինանսական վերլ¼ծ¼թյ¼ն և խորհրդատվական
ծառայ¼թյ¼ններ բանկային և ֆինանսական
գործարքների կազմակերպման և կառավարման
նպատակով. ֆինանսական ակտիﬖերի կառավար¼մ.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ակտիﬖերի կառավարման ծառայ¼թյ¼ններ.
դաս 37. շինարար¼թյ¼ն. նորոգ¼մ. սարքավոր¼ﬓերի
տեղակայ¼մ.
համակարգիչների,
համակարգչային, ցանցային և հեռահաղորդակցական ապարատային ﬕջոցների տեղակայ¼մ,
տեխնիկական սպասարկ¼մ և նորոգ¼մ.
դաս 38.
հեռահաղորդակց¼թյ¼ն. հեռահաղորդակցական ծառայ¼թյ¼ններ, այն է՝ ձայնային
հաղորդագր¼թյ¼նների, տվյալների, գրաֆիկայի,
պատկերների,
ձայնաև
տեսատվյալների
փոխանց¼մ հեռահաղորդակցական ցանցերի,
անլար կապի ցանցերի և համացանցի ﬕջոցով.
տեղեկատվ¼թյան փոխանց¼մ էլեկտրոնային
կապի ցանցերի ﬕջոցով. իրական ժամանակի
ռեժիմ¼մ
անվտանգ
էլեկտրոնային
կապի
տրամադր¼մ
համակարգչային
ցանցի
ﬕջոցով.
վիրտ¼ալ
մասնավոր
ցանցային
ծառայ¼թյ¼նների տրամադր¼մ, այն է՝ մասնավոր
և անվտանգ էլեկտրոնային հաղորդակց¼թյ¼ն
մասնավոր կամ հանրային համակարգչային
ցանցի ﬕջոցով. խորհրդատվ¼թյ¼ն կապի և
հեռահաղորդակց¼թյան ոլորտ¼մ. ինտերակտիվ
քննարկման սենյակների, հայտարար¼թյ¼նների
տախտակների և ֆոր¼ﬓերի տրամադր¼մ
օգտագործողների ﬕջև հաղորդագր¼թյ¼նների
փոխանցման
համար՝
համակարգիչների,
ծրագրային արտադրանքի, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և ընդհան¼ր հետաքրքր¼թյան
ոլորտներ¼մ. ձայնա- և տեսանյ¼թերի հոսքային
փոխանց¼մ համացանցի ﬕջոցով. համացանցի
կանխագրով ձայնի փոխանցման ծառայ¼թյ¼ններ
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(VOIP).
ֆայլերի
համատեղ
օգտագործման
ծառայ¼թյ¼ններ, այն է՝ տվյալների էլեկտրոնային
փոխանց¼մ համաշխարհային համակարգչային
ցանցերի ﬕջոցով.
դաս 41. կրթ¼թյ¼ն (դաստիարակ¼թյ¼ն,
¼ս¼ց¼մ). ¼ս¼ﬓական գործընթացի ապահով¼մ.
կրթական և ¼ս¼ցողական ծառայ¼թյ¼ններ,
այն է՝ դասընթացների, վարպետաց դասերի,
սեﬕնարների և կոնֆերանսների անցկաց¼մ
համակարգիչների, ծրագրային արտադրանքի,
էլեկտրոնային առևտրի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտներ¼մ. ինտերակտիվ
ամսագրեր, այն է՝ համակագիչների, ծրագրային
արտադրանքի,
էլեկտրոնային
առևտրի
և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ¼մ
տեղեկատվ¼թյ¼ն պար¼նակող բլոգներ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայ¼թյ¼ններ և հետազոտ¼թյ¼ններ և դրանց
հետ կապված մշակ¼ﬓեր. արդյ¼նաբերական
վերլ¼ծ¼ﬓեր և հետազոտ¼թյ¼ններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակ¼մ և
կատարելագործ¼մ. ֆիրմային նշանների ստեղծ¼մ
և տրամադր¼մ համակարգչային ծառայ¼թյ¼նների,
ծրագրային ծառայ¼թյ¼նների, ամպային հաշվարկման ծառայ¼թյ¼նների և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների բնագավառ¼մ. համակարգչային
ծառայ¼թյ¼ններ. համակարգչային համակարգերի
վերլ¼ծ¼թյ¼ն, պլանավոր¼մ, ինտեգր¼մ և մշակ¼մ
(նախագծ¼մ). համակարգչային համակարգերի և
ծրագրային
արտադրանքի
ինտեգր¼մ.
համակարգչային համակարգերի և ցանցերի
ինտեգր¼մ.
համակարգչային
համակարգերի
կառավար¼մ
երրորդ
անձանց
համար.
համակարգչային ապարատային արտադրանքի և
համակարգչային արտաքին սարքերի վարձ¼յթ և
վարձակալ¼թյ¼ն. համակարգչային խորհրդակցական
ծառայ¼թյ¼ններ.
համակարգչային
ապարատային արտադրանքի և համակարգերի
մշակման, ընտրման և օգտագործման վերաբերյալ
խորհրդատվ¼թյ¼ն. համակարգչային ծրագրերի
վերաբերյալ խորհրդակց¼թյ¼ն. համակարգչային
ծրագրային արտադրանքի ընտր¼թյան, կիրառման
և օգտագործման վերաբերյալ խորհրդակցական
ծառայ¼թյ¼ններ երրորդ անձանց համար.
խորհրդակցական ծառայ¼թյ¼ններ ծրագրային
ապահովման բնագավառ¼մ. խորհրդակցական
ծառայ¼թյ¼ններ համացանցի բնագավառ¼մ.
խորհրդակցական ծառայ¼թյ¼ններ տեղեկա-
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տվական
տեխնոլոգիաների
բնագավառ¼մ.
խորհրդակցական ծառայ¼թյ¼ններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և աշխատածրագրերի
փոխակերպման, ինտեգրման, արդիականացման,
տեղափոխման,
նախագծման,
մշակման,
տեղակայման,
փորձարկման,
բարելավման,
գործարկման և կառավարման բնագավառ¼մ.
խորհրդակցական ծառայ¼թյ¼ններ ամպային
հաշվարկների
և
ﬔծածավալ
տվյալների
բնագավառ¼մ. խորհրդակցական ծառայ¼թյ¼ններ
ամպային ենթակառ¼ցվածքների բնագավառ¼մ.
խորհրդակցական ծառայ¼թյ¼ններ տվյալների
մշակման կենտրոնների ճարտարապետ¼թյան,
հանրամատչելի
և
մասնավոր
ամպային
հաշվարկների
լ¼ծ¼ﬓերի,
ինչպես
նաև
համացանցային տեխնոլոգիաների և ծառայ¼թյ¼նների գնահատման և ներմ¼ծման բնագավառ¼մ.
խորհրդակց¼թյ¼ն տեղեկատվ¼թյան անվտանգ¼թյան, վերահսկման և համապատասխանեցման
բնագավառ¼մ.
խորհրդակց¼թյ¼ն
համակարգչային և տեղեկատվական անվտանգ¼թյան և
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ռիսկերի
կառավարման բնագավառ¼մ. խորհրդակց¼թյ¼ն
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շարժ¼նակ¼թյան բնագավառ¼մ, մասնավորապես՝ համակարգչային տեխնիկական ﬕջոցների և ծրագրային
արտադրանքի
օգտագործման
վերաբերյալ
տեղեկատվ¼թյան և առաջարկ¼թյ¼նների տրամադր¼մ, որոնք թ¼յլ են տալիս բարձրացնել
աշխատանքային
համակարգչի
արդյ¼նավետ¼թյ¼նը մ¼տքի տարբեր կետերից վերջնական
սպառողի համակարգչային սարքավոր¼ﬓերի
վիրտ¼ալ ﬕջավայրերի հետ աշխատանքային
համակարգչի վիրտ¼ալ ﬕջավայրի անվտանգ և
արդյ¼նավետ ինտեգրման շնորհիվ. խորհրդատվ¼թյ¼ն համատեղ աշխատանքի համար
ﬕջավայրի
ստեղծման
ծառայ¼թյ¼նների
բնագավառ¼մ. խորհրդակց¼թյ¼ն ﬕավորված
հաղորդակցական ապարատային և ծրագրային
ﬕջոցների բնագավառ¼մ. խորհրդակց¼թյ¼ն
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ¼մ
գործարար գործընթացի վերաբերյալ. խորհրդակց¼թյ¼ն
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
լ¼ծ¼ﬓերի
բնագավառ¼մ
սպառողների
հարաբեր¼թյ¼նների կառավարման, ֆինանսների
և վարչարար¼թյան, մարդկային ռես¼րսների,
վճարման
հանձնարարականների
և
այլ
փաստաթղթերի
մշակման
բնագավառ¼մ.
խորհրդակց¼թյ¼ն աշխատածրագրերի տեղհաս-

№

08/1

ցնման կառավարման բնագավառ¼մ. խորհրդակց¼թյ¼ն
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
օգտագործման բնագավառ¼մ շ¼կայավարման
օպտիմալացման
(շ¼կայի
ռազմավար¼թյան)
նպատակով. խորհրդակց¼թյ¼ն զ¼գաﬕտված
(կոնվերգենտված)
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների համակարգերի բնագավառ¼մ. խորհրդակց¼թյ¼ն զ¼գաﬕտված (կոնվերգենտված) և
գերզ¼գաﬕտված
(գերկոնվերգենտված)
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի
բնագավառ¼մ.
խորհրդակց¼թյ¼ն
կոմ¼նալ
ձեռնարկ¼թյ¼նների,
գործառն¼թյ¼նների
և
ձեռնարկ¼թյ¼նների գործ¼նե¼թյան և այդ ծառայ¼թյ¼նների համար վճարման հաշիﬖերի կազմման
բնագավառ¼մ.
խորհրդակց¼թյ¼ն
շրջակա
ﬕջավայրի
և
էներգիայի
արդյ¼նավետ
օգտագործման բնագավառ¼մ. գիտական և
տեխնոլոգիական
ծառայ¼թյ¼ններ,
այն
է՝
հետազոտ¼թյ¼ններ և նախագծ¼մ համակարգչային ցանցային ապարատային արտադրանքի և
համակարգչային տվյալների մշակման կենտրոնների ճարտարապետ¼թյան բնագավառ¼մ.
տեխնիկական խորհրդակցական ծառայ¼թյ¼ններ
տվյալների մշակման կենտրոնների ճարտարապետ¼թյան
բնագավառ¼մ.
կիրառական
ծրագրերի և օպերացիոն համակարգերի ﬕջև
ինտերֆեյսի ապահովման համար ﬕջանկյալ
չբեռնվող
առցանց
ծրագրային
ﬕջոցների
ժամանակավոր օգտագործման տրամադր¼մ.
տվյալների հիﬓապաշարների կառավարման և
տվյալների
էլեկտրոնային
պահեստավորման
համար օգտագործվող առցանց չբեռնվող ամպային
հաշվարկման
ծրագրային
արտադրանքի
ժամանակավոր օգտագործման տրամադր¼մ.
համակարգչային ապարատային և ծրագրային
արտադրանքի նախագծ¼մ և մշակ¼մ5 համակարգչային ծրագրավորման ծառայ¼թյ¼ններ5
սարքավարների և օպերացիոն համակարգերի
ծրագրային արտադրանքի մշակ¼մ5 կիրառական
ծրագրերի մշակ¼մ, նորաց¼մ և ամպային
ինտեգր¼մ. ծրագրերի տեղադրման, սպասարկման
և արդիականացման ծառայ¼թյ¼ններ. համակարգիչների, ցանցերի և ծրագրերի աշխատանքի և
գործ¼նակ¼թյան
ստ¼գ¼մ
(տեստավոր¼մ).
գործարար տեխնոլոգիաների համար ծրագրերի
կատարելագործ¼մ և խորհրդակցական ծառայ¼թյ¼ններ. համակարգչային ծրագրավորման
ծառայ¼թյ¼ններ երրորդ անձանց համար ծրագրային արտադրանքի կազմաձևման կառավարման
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համար.համակարգչայինծրագրայինարտադրանքի
կատարելագործ¼մ շարժական աշխատածրագրերի
բնագավառ¼մ. ամպային տեխնոլոգիաների վրա
հիﬓված համակարգչային ծրագրային արտադրանքի նորաց¼մ և սպասարկ¼մ առցանց նորաց¼ﬓերի, կատարելագործ¼ﬓերի և ճշգրտ¼ﬓերի
ﬕջոցով. մասնագիտացված համակարգչային
աջակց¼թյ¼ն տեղեկատվական ծառայ¼թյ¼նների
և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառ¼ցվածքի, համակարգչային ապարատային և
ծրագրային ﬕջոցների, կից սարքավոր¼ﬓերի և
համակարգչային ցանցերի աշխատանքի խափան¼ﬓերի վերացման ծառայ¼թյ¼նների վերաբերյալ.
oգտատերերին օժանդակ¼թյան տրամադրման
ծառայ¼թյ¼ններ, տեխնիկական օժանդակ¼թյան
ծառայ¼թյ¼ններ և անսարք¼թյ¼նների վերացման
ծառայ¼թյ¼ններ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ենթակառ¼ցվածքների,
համակարգչային
ապարատային
արտադրանքի,
համակարգչային ծրագրային արտադրանաքի,
համակարգչային
արտաքին
սարքերի
և
համակարգչային ցանցերի համար. տեխնիկական
սպասարկման
ծառայ¼թյ¼ններ,
այն
է՝
համակարգչային
ծրագրային
արտադրանքի
անսարք¼թյ¼նների վերացման ծառայ¼թյ¼ններ.
տեխնիկական սպասարկման ծառայ¼թյ¼ններ,
այն է՝ համակարգչային ապարատային և ծրագրային
արտադրանքի անսարք¼թյ¼նների ախտորոշ¼մ.
տեխնիկական օժանդակման ծառայ¼թյ¼ններ, այն
է՝ տվյալների կենտրոնների, սպասաչկիչների և
տվյալների հիﬓապաշարների աշխատածրագրերի
տեղաշարժ¼մ.
տեխնիկական
օժանդակման
ծառայ¼թյ¼ններ, այն է՝ համակարգիչների,
ցանցային
համակարգերի,
սպասարկիչների,
ցանցային և տվյալների հիﬓապաշարների
աշխատածրագրերի մոնիտորինգ, ինչպես նաև
հարակից դեպքերի և տագնապային իրավիճակների
մասին ծան¼ց¼մ. տեխնիկական օժանդակ¼մ, այն
է՝ իրական ժամանակ¼մ համակարգիչների և
ցանցերի հեռավոր¼թյան վրա մոնիտորինգային
ծառայ¼թյ¼ններ. տեխնիկական օժանդակ¼թյան
ծառայ¼թյ¼ններ, այն է՝ ենթակառ¼ցվածքի
հեռավոր և շահագործման վայր¼մ տրամադրվող
կառավարման ծառայ¼թյ¼ններ համընդհան¼ր և
մասնավոր ամպային հաշվարկների տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կիրառական
համակարգերի
մոնիտորինգի,
աշխատանքի
կազմակերպման և կառավարման համար.

№
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տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ
ծառայ¼թյ¼ններ. վեբ-կայքեր¼մ տեղեկատվ¼թյան
տեղադրման
ծառայ¼թյ¼ններ,
վեբ-կայքերի
կատարելագործման ծառայ¼թյ¼ններ և առցանց
վեբ-կայքերի պատվերով տրամադր¼մ երրորդ
անձանց համար. ամպային հաշվարկման ծառայ¼թյ¼ններ. ամպային հոսթինգի տրամադրման
ծառայ¼թյ¼ններ. կիրառական ծրագրերի հոսթինգ
երրորդ անձանց համար. էլեկտրոնային տվյալների
հիﬓապաշարների ամպային հոսթինգ. վեբ,
ամպային և համակարգչային ենթակառ¼ցվածքի
հոսթինգային ծառայ¼թյ¼ններ. փոփոխական
ծավալների սպասարկիչների տրամադր¼մ երրորդ
անձանց համար. տվայլների մշակման և պահման
համար նախատեսված փոփոխական ծավալների
սարքերի վարձ¼յթ երրորդ անձանց համար.
ենթակառ¼ցվածքներ, որպես ծառայ¼թյ¼ններ
(IaaS), այն է՝ բաժանորդագր¼թյան կամ
յ¼րաքանչյ¼ր օգտագործման համար վճարի
հիմ¼նքներով համակարգչային ապարատային
արտադրանքի,
համակարգչային
ծրագրային
արտադրանքի,
համակարգչային
արտաքին
սարքերի տրամադր¼մ երրորդ անձանց համար.
հաճախորդներին
վիրտ¼ալ
դաշտ
բերել¼
ծառայ¼թյ¼ններ (վիրտ¼ալիզացիա). անձնական և
համընդհան¼ր
ամպային
հաշվարկների
ﬕջավայրերի
ինտեգր¼մ.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների համակարգերի և կիրառական
ծրագրերի հեռավոր և օգտագործման վայր¼մ
կառավար¼մ երրորդ անձանց համար. ծրագրային
ապահովման ﬕջոցով ամպային հաշվարկ¼մ
տվյալների հիﬓապաշարների կառավարման
համար. համակարգչային ծառայ¼թյ¼ններ, այն է՝
երրորդ անձանց համար տվյալների հիﬓապաշարների հոսթինգ, կառավար¼մ, տրամադր¼մ,
մասշտաբավոր¼մ, վարչարար¼թյ¼ն, տեխնիկական սպասարկ¼մ, մոնիտորինգ, պաշտպան¼թյ¼ն,
ծածկագր¼մ,
ապածածկագր¼մ,
կրկնապատկ¼մ և պահ¼ստային կրկնապատկ¼մ.
տվյալների
կենտրոնների,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների անվտանգ¼թյան, ամպային
հաշվարկների, աշխատավայրի տրամադրման
տեխնոլոգիաների, համակարգչային ցանցերի,
ﬕասնականացված հաղորդակցական ծառայ¼թյ¼նների և ձեռնարկ¼թյ¼նների տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ծառայ¼թյ¼նների կառավար¼մ
երրորդ
անձանց
համար.
տվյալների
հիﬓապաշարների ծառայ¼թյ¼ններ. տվյալների
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կենտրոնների և տվյալների պահոցների ծառայ¼թյ¼ններ.
տվյալների
հիﬓապաշարների
կատարելագործման ծառայ¼թյ¼ններ. տվյալների
առբերման
ծառայ¼թյ¼ններ.
տվյալների
պահ¼ստային կրկնապատկման և տվյալների
վերականգնման ծառայ¼թյ¼ններ. տվյալների
տարաշարժման ծառայ¼թյ¼ններ. տվյալների
ծածկագրման և ապածածկագրման ծառայ¼թյ¼ններ. ծրագրային ապահովման ﬕջոցով
ամպային
հաշվարկ¼մ
տվյալների
հիﬓապաշարների
կառավարման
և
տվյալների
պահեստավորման ընթացք¼մ օգտագործման
համար. տվյալների էլեկտրոնային պահպան¼մ
(պահեստավոր¼մ). թվային բովանդակ¼թյան, այն
է՝
պատկերային,
տեքստային,
տեսաև
ձայնատվյալների, էլեկտրոնային պահեստավոր¼մ.
ծրագրային ապահով¼մ, որպես ծառայ¼թյ¼ն
(SaaS).
աշխատածրագրերի
պրովայդերների
ծառայ¼թյ¼ններ
(ASP).
հարթակ,
որպես
ծառայ¼թյ¼ն (PaaS). ենթակռ¼ցվածք, որպես
ծառայ¼թյ¼ն
(IaaS).
չբեռնվող
ծրագրային
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործ¼մ.
համակարգիչների և ցանցերի գործարկման,
կառավարման,
ավտոմատացման,
վիրտ¼ալացման, կազմաձևման, տրամադրման, հագեցման
և վերահսկման համար չբեռնվող ծրագրային
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործ¼մ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կառավարման,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ենթակառ¼ցվածքների կառավարման, հեռակառավարվող
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառ¼ցվածքների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ակտիﬖերի կառավարման և հաշվառման,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործընթացի
ավտոմատացման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքերի աշխատանքային ցիկլի կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
անվտանգ¼թյան, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հաշվետվ¼թյան և կանխատեսման,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ենթակառ¼ցվածքի խափան¼ﬓերի և աշխատանքի
մոնիտորինգի, ինչպես նաև տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների տեխնիկական սպասարկման և
օգն¼թյան ծառայ¼թյան ֆ¼նկցիաների համար
նախատեսված չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի
ժամանակավոր
օգտագործ¼մ.
տվյալների
պաշտպան¼թյան, տվյալների անվտանգ¼թյան,
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համակարգչային աշխատածրագրերի և ցանցերի
անվտանգ¼թյան համար նախատեսված չբեռնվող
ծրագրային
արտադրանքի
ժամանակավոր
օգտագործ¼մ. տեղեկատվական անվտանգ¼թյ¼նը
ապահովող
ծրագրերի
համատեղելի¼թյ¼նը
կառավարող չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի
ժամանակավոր օգտագործ¼մ. համակարգչային
ցանցերին մ¼տքի և դրանց գործ¼նե¼թյան
մոնիտորինգի համար չբեռնվող ծրագրային
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործ¼մ.
տվյալների ծածկագրման և ապածածկագրման,
գաղտնագրման, համակարգչային օգտատերերի
ն¼յնականացման և տեղեկատվ¼թյան անվտանգ¼թյ¼նըապահովողծրագրերիհամատեղելի¼թյան
մոնիտորինգի, հաշվետվ¼թյան և վերլ¼ծ¼թյան
համար նախատեսված չբեռնվող ծրագրային
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործ¼մ.
տվյալների պահ¼ստային կրկնապատկման, վերականգնման, արխիվացման և ապակրկնապատկման
համար նախատեսված չբեռնվող ծրագրերի
ժամանակավոր օգտագործ¼մ. ամպային ենթակառ¼ցվածքների
կառավարման
և
ավտոմատացման համար նախատեսված չբեռնվող
ծրագրային
արտադրանքի
ժամանակավոր
օգտագործ¼մ. ամպի, ցանցի և աշխատածրագրերի
արտադրողական¼թյան մոնիտորինգի համար
նախատեսված չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի
ժամանակավոր
օգտագործ¼մ.
տվյալների
հիﬓապաշարների և դրանց կառավարման,
տվյալների
պահոցների
գործարկման
և
ավտոմատացման,
տվյալների
կենտրոնների
գործարկման և ավտոմատացման, աշխատածրագրերի և տվյալների հիﬓապաշարների
ինտեգրման, տվյալների փոխանցման, պահեստավորման, մշակման և վերարտադրման, ինչպես նաև
տվյալների հիﬓապաշարներ¼մ և տվյալների
պահոցներ¼մ պահպանված տեղեկատվ¼թյան
մ¼տքի, հարցման և վերլ¼ծ¼թյան համար
նախատեսված չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի
ժամանակավորօգտագործ¼մ.ձեռնարկ¼թյ¼նների
մտավոր ռես¼րսների, գործարար գործընթացի
է¼թյան, տվյալների վերլ¼ծ¼թյան, տեղեկատվ¼թյան
կառավարման,
գիտելիքների
կառավարման, հաճախորդների հետ փոխհարաբեր¼թյ¼նների կառավարման, ինչպես նաև
ձեռնարկ¼թյ¼նների ռես¼րսների և ռիսկերի

48
48

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.08.2016

կառավարման համար նախատեսված չբեռնվող
ծրագրային
արտադրանքի
ժամանակավոր
օգտագործ¼մ. գործարար տվյալների պահեստավորման,
կառավարման,
հետևման
և
վերլ¼ծ¼թյան համար նախատեսված չբեռնվող
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործ¼մ. որոնողական համակարգերի, ինչպես նաև
նախագծերի և գրառ¼ﬓերի կառավարման համար
չբեռնվողծրագրայինարտադրանքիժամանակավոր
օգտագործ¼մ. ծրագրերի կատարելագործման,
բացման
և
հագեցման,
տեստավորման,
տեղհասցնման և աշխատածրագրերի աշխատանքային ցիկլի կառավարման համար նախատեսված չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի
ժամանակավոր օգտագործ¼մ. զ¼գաﬕտված
(կոնվերգենտված) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի համար նախատեսված
չբեռնվողծրագրայինարտադրանքիժամանակավոր
օգտագործ¼մ. ծրագրավորվող ենթակար¼ցվածքների (SDS) համար չբեռնվող ծրագրային
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործ¼մ.
զ¼գաﬕտված (կոնվերգենտված)
և գերզ¼գաﬕտված
(գերկոնվերգենտված)
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառ¼ցվածքների
բնագավառ¼մ չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի
ժամանակավոր
օգտագործ¼մ.
ծրագրային
ապահով¼մ, որպես ծառայ¼թյ¼ն, այն է՝ տվյալների
հիﬓապաշարների կառավարման և աշխատածրագրերի կատարելագործման համար կիրառվող
ամպային և տվյալների կենտրոնների ենթակառ¼ցվածքների ծրագրային արտադրանքի հոսթինգ
երրորդ անձանց համար. կոմ¼նալ ձեռնարկ¼թյ¼նների
ծառայ¼թյ¼նների
տրամադրման,
գործ¼նե¼թյան և հաշիﬖերի դ¼րսգրման ավտոմատացման և կառավարման համար նախատեսված
չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործ¼մ. ծրագրերի լիցենզիաների
կառավարման համար նախատեսված չբեռնվող
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործ¼մ:
-------------(210) 20160501
(220) 25.04.2016
(730) «Ավշարի գին¼ գործարան»
Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

ՍՊԸ,

№

08/1

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բրենդի,
գինի, օղի):
(554) Ծավալային նշան
-------------(210) 20160518
(220) 28.04.2016
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյ¼ «Միլանիյա Հո¼մ», RU
(540)

(511)
դաս 32. գարեջ¼ր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյ¼թեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյ¼թեր,
մասնավորապես՝ ոչ ալկոհոլային ապերիտիﬖեր,
լիթի¼մային ջ¼ր, զելտերյան ջ¼ր, սոդայաջ¼ր,
ջրեր (ըմպելիքներ), գազավորված ջրեր, հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջրեր, կվաս (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ,
կոկտեյլներ գարեջրի հիմքով, լիմոնադներ,
գետնընկ¼յզային կաթ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք),
նշի կաթ (ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
իզոտոնիկ (կազդ¼րիչ) ըմպելիքներ, ﬔղրի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, ըմպելիքներ
սոյայի հիման վրա բացառ¼թյամբ կաթի
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փոխարինիչների, հալվե վերայի հիման վրա ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, ըմպելիքներ կաթի
շիճ¼կի հիման վրա, մրգային ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ, մրգերի նեկտարներ պտղամսով,
օրշադ, գարեջ¼ր, կոճապղպեղի գարեջ¼ր,
ածիկի գարեջ¼ր, սասապարիլ (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք), փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստել¼ համար, պատատ¼կի (բաղեղի)
ըմպելիք, ոչ ալկոհոլային, օշարակներ լիմոնադների
համար, օշարակներ ըմպելիքների համար, սմ¼զի
(մրգային կամ բանջարեղենային խարնորդի հիմքով
ըմպելիքներ), տոմատի հյ¼թ ըմպելիք, խնձորի հյ¼թ
ոչ ալկոհոլային, բանջարեղենի հյ¼թեր (ըմպելիք),
մրգահյ¼թեր, բաղադր¼թյ¼ններ գազավորված
ջ¼ր պատրաստել¼ համար, բաղադր¼թյ¼ններ
լիկյոր պատրաստել¼ համար, բաղադր¼թյ¼ններ
հանքային ջ¼ր պատրաստել¼ համար, բաղադր¼թյ¼ններ ըմպելիքներ պատրաստել¼ համար,
քաղցրահյ¼թեր
(քաղց¼ներ),
խաղողահյ¼թ,
գարեջրի քաղցրահյ¼թ, ածիկի քաղցրահյ¼թ,
հաբեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել¼
համար, շարբաթ (ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային մրգային
էքստրակտներ, գայլ¼կի (հմ¼լի) էքստրակտներ
գարեջ¼ր պատրաստել¼ համար, էսենցիաներ
ըմպելիքներ պատրաստել¼ համար.
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի),
մասնավորապես՝
ապերիտիﬖեր,
արակ, բայցզյ¼ (չինական ալկոհոլային ըմպելիք),
բրենդի, գինիներ, գինի խաղողի չանչերից, վիսկի,
օղի, անիսոնի օղի, բալի օղի, ջին, դիժեստիﬖեր
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ), կոկտեյլներ,
կյ¼րասո, անիսոնի լիկյոր, լիկյորներ, ալկոհոլային
ըմպելիքներ, խառնված ալկոհոլային խﬕչքներ,
բացառ¼թյամբ՝ գարեջրի հիմքի վրա ըմպելիքների,
ալկոհոլային խﬕչքներ բացառ¼թյամբ գարեջրի,
մրգեր պար¼նակող ալկոհոլային ըմպելիքներ,
սպիրտային ըմպելիքներ, թորման ﬕջոցով
ստացված ըմպելիքներ, ﬔղրի ըմպելիք, դաղձի
(անան¼խի) թրմօղի, դառը թրմօղիներ, նիռա
(ալկոհոլային խﬕչք եղեգնաշաքարի հիման վրա),
ռոմ, սակե, տանձի սիդր, խնձորօղիներ, բրնձի
սպիրտ, սպիրտային էքստրակտներ, սպիրտային
մրգային էքստրակտներ, սպիրտային էսենցիաներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ. վարչարարական
գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային ծառայ¼թյ¼ններ մասնավորապես՝
հեռահաղորդակց¼թյան
ծառայ¼թյ¼նների
բաժանորդագր¼թյ¼ն երրորդ անձանց համար,

№

08/1

ներմ¼ծման - արտահանման գործակալ¼թյ¼ններ,
առևտրային
տեղեկատվ¼թյան
գործակալ¼թյ¼ններ,
գովազդային
գործակալ¼թյ¼ններ,
ինքնարժեքի
վերլ¼ծ¼թյ¼ն,
տարածքների
վարձակալ¼մ գովազդի տեղադրման համար,
առևտրային ա¼դիտ, վարձակալ¼թյան բյ¼րո,
տվյալների ավտոմատացված հիﬓապաշարի
վար¼մ, հաշվապահական փաստաթղթերի վար¼մ,
հաշիﬖերի դ¼րս գր¼մ, ապրանքների ց¼ցադր¼մ,
հաղորդագր¼թյ¼նների գրառ¼մ (գրասենյակ),
հասարակական կարծիքի հետազոտ¼մ, շ¼կայի
¼ս¼ﬓասիր¼թյ¼ն,
գործնական
տեղեկատվ¼թյ¼ն, տեղեկատվ¼թյ¼ն և առևտրային
խորհրդատվ¼թյ¼ն սպառողներին (սպառողական
ապրանքների տեղեկ¼թյ¼ն), հետազոտ¼թյ¼ններ
գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ, կոնյ¼կտ¼րային
հետազոտ¼թյ¼ններ,
հետազոտ¼թյ¼ններ
շ¼կայավարման ասպարեզ¼մ, աշխատակիցների
հաստիքների համալր¼մ, խորհրդատվ¼թյ¼ններ
գործարար¼թյան կազմակերպման վերաբերյալ,
խորհրդատվ¼թյ¼ններ գործարար¼թյան կառավարման
վերաբերյալ,
խորհրդատվ¼թյ¼ն
աշխատակազﬕ
կառավարման
վերաբերյալ,
մասնագիտական
խորհրդատվ¼թյ¼ն
գործարար¼թյան ոլորտ¼մ, գովազդի մակետավոր¼մ,
շ¼կայավար¼մ, կառավար¼մ ստեղծագործական
գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ, գործերի կառավար¼մ ստեղծագործական ոլորտ¼մ, գործերի
կառավար¼մ սպորտի ասպարեզ¼մ, ռեզյ¼ﬔների
կազմ¼մ երրորդ անձանց համար, մամ¼լի նյ¼թերի
ամփոփ¼մ, գովազդային նյ¼թերի թարմաց¼մ,
տեղեկատվ¼թյան թարմաց¼մ և աջակց¼թյ¼ն
էլեկտրոնային հիﬓապաշարներ¼մ, տեքստի
մշակ¼մ,
ց¼ցահանդեսների
կազմակերպ¼մ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով,
թերթերի բաժանորդագր¼թյան կազմակերպ¼մ
(երրորդ
անձանց
համար),
գովազդային
նպատակներով նորաձև¼թյան կազմակերպ¼մ,
առևտրական ց¼ցահանդեսների կազմակերպ¼մ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով,
ց¼ցափեղկերի ձևավոր¼մ, գովազդային նյ¼թերի
ձևավոր¼մ,
առևտրային
գործ¼նե¼թյան
գնահատ¼մ,
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստ¼մ, տեղեկատվ¼թյան որոն¼մ
համակարգչային ֆայլեր¼մ երրորդ անձանց
համար, հովանավորների որոն¼մ, օգն¼թյ¼ն
գործարար¼թյան
կառավարման
գործ¼մ,
օգն¼թյ¼ն առևտրային կամ արդյ¼նաբերական
ձեռնարկ¼թյ¼նների
կառավարման
գործ¼մ,
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առևտրային
ﬕջնորդական
ծառայ¼թյ¼ն,
տեղեկատվ¼թյան տրամադր¼մ առևտրային և
գործարար կապերի ոլորտ¼մ, կայքերի ﬕջոցով
բիզնես-տեղեկատվ¼թյան
տրամադր¼մ,
վաճառողներին և գնորդներին ապրանքների
վաճառքի և ծառայ¼թյ¼նների համար առցանց
տարածքի տրամադր¼մ, ապրանքների ներկայաց¼մ բոլոր լրատվաﬕջոցներով մանրածախ
վաճառքի նպատակով, տնտեսական կանխագ¼շակ¼մ, աճ¼րդային վաճառք, դեղագործական
ﬕջոցների, անասնաբ¼ժական և հիգիենիկ
պատրաստ¼կների և նյ¼թերի մանրածախ կամ
ﬔծածախ վաճառք բժշկական նպատակով,
ապրանքների առաջխաղաց¼մ երրորդ անձանց
համար, գովազդային ֆիլﬔրի արտադր¼թյ¼ն,
գրասենյակային սարքերի և ապարատների
վարձ¼յթ, գովազդային ժամանակի վարձ¼յթ
զանգվածային
տեղեկատվ¼թյան
բոլոր
ﬕջոցներ¼մ, գովազդային նյ¼թերի վարձ¼յթ,
գովազդային
վահանակների
վարձ¼յթ,
առևտրային ավտոմատների վարձ¼յթ, առևտրային
դարակաշարերի
վարձ¼յթ,
առևտրային
վահանակների վարձ¼յթ, լ¼սապատճենահանող
սարքերի վարձ¼յթ, գովազդային տեքստերի
հրատարակ¼մ,
ռադիոգովազդ,
ազդագրերի
փակցն¼մ,
արտաքին
գովազդ,
նմ¼շների
տարած¼մ, գովազդային նյ¼թերի տարած¼մ,
գովազդային նյ¼թերի առաք¼մ, գովազդային
տեքստի խմբագր¼մ, գովազդ, ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանց¼մ, գովազդ
փոստով, հեռ¼ստատեսային գովազդ, փաստաթղթերի
բազմաց¼մ
(վերարտադր¼մ),
վիճակագրական տվյալների հավաքագր¼մ և
տրամադր¼մ,
տեղեկատվ¼թյան
հավաք¼մ
համակարգչային տվյալների հիﬓապաշար¼մ,
տվյալներ գործնական (գործարարական) գործառն¼թյ¼նների
մասին,
տեղեկատվ¼թյան
կանոնակարգ¼մ տվյալների համակարգչային
հիﬓապաշարներ¼մ, խորհրդատվական ծառայ¼թյ¼ններ
գործարար¼թյան
կառավարման
վերաբերյալ, առևտրային գործարքների բանակց¼մ և եզրակաց¼թյ¼ն երրորդ անձանց
համար, հարկային հայտարարագրերի կազմ¼մ,
հաշվետվ¼թյ¼նների կազմ¼մ հաշիﬖերի մասին,
հեռ¼ստաշ¼կայավար¼մ, հոգեբանական տեստավոր¼մ աշխատանքի ընդ¼նել¼ համար, արտաքին
վարչակազﬕ կառավար¼մ ընկեր¼թյ¼նների
համար, հյ¼րանոցային բիզնեսի կառավար¼մ,

№

08/1

գերհաստիքային աշխատակազﬕ գործ¼նե¼թյան
կառավար¼մ, ապրանքների և ծառայ¼թյ¼նների
առևտրային լիցենզիայի կառավար¼մ երրորդ
անձանց համար, ծախսերի վերականգնման
առևտրային ծրագրի կառավար¼մ երրորդ
անձանց համար, շինարարական նախագծերի
առևտրային ծրագրի կառավար¼մ, ապրանքների
պատվերների մշակման գործընթացի կառավար¼մ, ծառայ¼թյ¼ններ հասարակական հարաբեր¼թյ¼նների բնագավառ¼մ, մանեկենների
ծառայ¼թյ¼ններ գովազդի կամ ապրանքների
առաջխաղացման համար, ﬔքենագրական ծառայ¼թյ¼ններ, ձեռնարկ¼թյ¼նների տեղափոխման
հետ կապված ծառայ¼թյ¼ններ, հարկային
հաշվետվ¼թյ¼ններ
ներկայացնել¼
ծառայ¼թյ¼ններ, որոնման կայքերի համակարգ¼մ
օպտիմալացման
ծառայ¼թյ¼ններ,
կայքերի
երթևեկի օպտիմալացման ծառայ¼թյ¼ններ, գների
հաﬔմատ¼թյան ծառայ¼թյ¼ններ, գովազդային
ծառայ¼թյ¼ններ «վճար՝ յ¼րաքանչյ¼ր սեղﬔլ¼
համար» (PPC), քարտ¼ղարների ծառայ¼թյ¼ններ,
մատակարարմանծառայ¼թյ¼ններերրորդանձանց
համար (ապրանքների գն¼մ և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով
ապահով¼մ),
սղագրողների
ծառայ¼թյ¼ններ, ենթապայմանագրային ծառայ¼թյ¼ններ
(առևտրային
օժանդակ¼թյ¼ն),
հեռախոսազանգերին պատասխանել¼ ծառայ¼թյ¼ններ բացակայող բաժանորդների համար,
լ¼սապատճենահանման ծառայ¼թյ¼ններ, գործարարական փորձաքնն¼թյ¼ն:
-------------(210) 20160610
(220) 16.05.2016
(730)
Ռաֆայել
Նահապետյան,
Կոﬕտաս 20, բն. 48, AM
(540)

Երևան,

(511)
դաս 30. չորացված, վերամշակված խոտաբ¼յսեր, սև թեյ և ս¼րճ, որոնք ընդգրկված են 30-րդ
դաս¼մ:
--------------
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(210) 20160636
(220) 24.05.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աբդոլռեզա
Քարաﬕ, Երևան, Թ¼մանյան 20, բն. 2, AM
(540)

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագր¼մ ժամանակավոր
բնակ¼թյան համար:
--------------

(210) 20160684
(220) 07.06.2016
(730) Տիգրան Սարաֆյան, Երևան, Դիﬕտրովի
փողոցի նրբ., տ¼ն 18, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ. վարչարարական
գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային ծառայ¼թյ¼ններ:
-------------(210) 20160726
(220) 09.06.2016
(730) Ջիմ Բիմ Բրենդզ Քո., US
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի). օղի:
--------------

(210) 20160744
(220) 15.06.2016
(730)
«Հայբիզնեսբանկ»
Նալբանդյան 48, AM

ՓԲԸ,

Երևան,

№

08/1

(540)

(511)
դաս
36.
բանկային
գործ¼նե¼թյ¼ն,
ֆինանսական գործ¼նե¼թյ¼ն, դրամավարկային
գործ¼նե¼թյ¼ն, այդ թվ¼մ՝ հաշիﬖերի բաց¼մ
և սպասարկ¼մ, հեռահար սպասարկ¼մ, անհատական պահատեղերի տրամադր¼մ, ավանդների
ներգրավ¼մ, վարկավոր¼մ, լիզինգ, ֆակտորինգ
(ֆինանսական գործառն¼թյ¼ն), փաստաթղթային
ակրեդիտիվ, ինկասո (ﬕջազգային բանկային
վճարային գործիք), բանկային երաշխիքների
տրամադր¼մ, ներհանրապետական և ﬕջազգային
դրամական փոխանց¼ﬓեր, պլաստիկ քարտերի
թողարկ¼մ և սպասարկ¼մ, աշխատավարձային
նախագծերի իրականաց¼մ (բանկի և հաճախորդի
ﬕջև կնքվող համագործակց¼թյան պայմանագիր),
արժեթղթերով գործարքներ, էսքրո¼ հաշիﬖերի
սպասարկ¼մ(հաճախորդիան¼նովբացվողհատ¼կ
բանկային հաշիվ), թանկարժեք ﬔտաղական
հաշիﬖերի սպասարկ¼մ, ապահովագր¼թյ¼ն,
կ¼տակային
կենսաթոշակային
համակարգի
սպասարկ¼մ, կոմ¼նալ և այլ վճար¼ﬓերի
ընդ¼ն¼մ:
--------------

(210) 20160745
(220) 15.06.2016
(730)
«Հայբիզնեսբանկ»
Նալբանդյան 48, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս
36.
բանկային
գործ¼նե¼թյ¼ն,
ֆինանսական գործ¼նե¼թյ¼ն, դրամավարկային
գործ¼նե¼թյ¼ն, այդ թվ¼մ՝ հաշիﬖերի բաց¼մ
և սպասարկ¼մ, հեռահար սպասարկ¼մ, անհատական պահատեղերի տրամադր¼մ, ավանդների
ներգրավ¼մ, վարկավոր¼մ, լիզինգ, ֆակտորինգ
(ֆինանսական գործառն¼թյ¼ն), փաստաթղթային
ակրեդիտիվ, ինկասո (ﬕջազգային բանկային
վճարային գործիք), բանկային երաշխիքների
տրամադր¼մ, ներհանրապետական և ﬕջազգային
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դրամական փոխանց¼ﬓեր, պլաստիկ քարտերի
թողարկ¼մ և սպասարկ¼մ, աշխատավարձային
նախագծերի իրականաց¼մ (բանկի և հաճախորդի
ﬕջև կնքվող համագործակց¼թյան պայմանագիր),
արժեթղթերով գործարքներ, էսքրո¼ հաշիﬖերի
սպասարկ¼մ(հաճախորդիան¼նովբացվողհատ¼կ
բանկային հաշիվ), թանկարժեք ﬔտաղական
հաշիﬖերի սպասարկ¼մ, ապահովագր¼թյ¼ն,
կ¼տակային
կենսաթոշակային
համակարգի
սպասարկ¼մ, կոմ¼նալ և այլ վճար¼ﬓերի
ընդ¼ն¼մ:
-------------(210) 20160746
(220) 15.06.2016
(730)
«Հայբիզնեսբանկ»
Նալբանդյան 48, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս
36.
բանկային
գործ¼նե¼թյ¼ն,
ֆինանսական գործ¼նե¼թյ¼ն, դրամավարկային
գործ¼նե¼թյ¼ն, այդ թվ¼մ՝ հաշիﬖերի բաց¼մ
և սպասարկ¼մ, հեռահար սպասարկ¼մ, անհատական պահատեղերի տրամադր¼մ, ավանդների
ներգրավ¼մ, վարկավոր¼մ, լիզինգ, ֆակտորինգ
(ֆինանսական գործառն¼թյ¼ն), փաստաթղթային
ակրեդիտիվ, ինկասո (ﬕջազգային բանկային
վճարային գործիք), բանկային երաշխիքների
տրամադր¼մ, ներհանրապետական և ﬕջազգային
դրամական փոխանց¼ﬓեր, պլաստիկ քարտերի
թողարկ¼մ և սպասարկ¼մ, աշխատավարձային
նախագծերի իրականաց¼մ (բանկի և հաճախորդի
ﬕջև կնքվող համագործակց¼թյան պայմանագիր),
արժեթղթերով գործարքներ, էսքրո¼ հաշիﬖերի
սպասարկ¼մ(հաճախորդիան¼նովբացվողհատ¼կ
բանկային հաշիվ), թանկարժեք ﬔտաղական
հաշիﬖերի սպասարկ¼մ, ապահովագր¼թյ¼ն,
կ¼տակային
կենսաթոշակային
համակարգի
սպասարկ¼մ, կոմ¼նալ և այլ վճար¼ﬓերի
ընդ¼ն¼մ:
--------------

(210) 20160747
(220) 15.06.2016

(730)
«Հայբիզնեսբանկ»
Նալբանդյան 48, AM
(540)

ՓԲԸ,

№

08/1

Երևան,

(511)
դաս
36.
բանկային
գործ¼նե¼թյ¼ն,
ֆինանսական գործ¼նե¼թյ¼ն, դրամավարկային
գործ¼նե¼թյ¼ն, այդ թվ¼մ՝ հաշիﬖերի բաց¼մ
և սպասարկ¼մ, հեռահար սպասարկ¼մ, անհատական պահատեղերի տրամադր¼մ, ավանդների
ներգրավ¼մ, վարկավոր¼մ, լիզինգ, ֆակտորինգ
(ֆինանսական գործառն¼թյ¼ն), փաստաթղթային
ակրեդիտիվ, ինկասո (ﬕջազգային բանկային
վճարային գործիք), բանկային երաշխիքների
տրամադր¼մ, ներհանրապետական և ﬕջազգային
դրամական փոխանց¼ﬓեր, պլաստիկ քարտերի
թողարկ¼մ և սպասարկ¼մ, աշխատավարձային
նախագծերի իրականաց¼մ (բանկի և հաճախորդի
ﬕջև կնքվող համագործակց¼թյան պայմանագիր),
արժեթղթերով գործարքներ, էսքրո¼ հաշիﬖերի
սպասարկ¼մ(հաճախորդիան¼նովբացվողհատ¼կ
բանկային հաշիվ), թանկարժեք ﬔտաղական
հաշիﬖերի սպասարկ¼մ, ապահովագր¼թյ¼ն,
կ¼տակային
կենսաթոշակային
համակարգի
սպասարկ¼մ, կոմ¼նալ և այլ վճար¼ﬓերի
ընդ¼ն¼մ:
-------------(210) 20160748
(220) 15.06.2016
(730)
«Հայբիզնեսբանկ»
Նալբանդյան 48, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս
36.
բանկային
գործ¼նե¼թյ¼ն,
ֆինանսական գործ¼նե¼թյ¼ն, դրամավարկային
գործ¼նե¼թյ¼ն, այդ թվ¼մ՝ հաշիﬖերի բաց¼մ
և սպասարկ¼մ, հեռահար սպասարկ¼մ, անհատական պահատեղերի տրամադր¼մ, ավանդների
ներգրավ¼մ, վարկավոր¼մ, լիզինգ, ֆակտորինգ
(ֆինանսական գործառն¼թյ¼ն), փաստաթղթային
ակրեդիտիվ, ինկասո (ﬕջազգային բանկային
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վճարային գործիք), բանկային երաշխիքների
տրամադր¼մ, ներհանրապետական և ﬕջազգային
դրամական փոխանց¼ﬓեր, պլաստիկ քարտերի
թողարկ¼մ և սպասարկ¼մ, աշխատավարձային
նախագծերի իրականաց¼մ (բանկի և հաճախորդի
ﬕջև կնքվող համագործակց¼թյան պայմանագիր),
արժեթղթերով գործարքներ, էսքրո¼ հաշիﬖերի
սպասարկ¼մ(հաճախորդիան¼նովբացվողհատ¼կ
բանկային հաշիվ), թանկարժեք ﬔտաղական
հաշիﬖերի սպասարկ¼մ, ապահովագր¼թյ¼ն,
կ¼տակային
կենսաթոշակային
համակարգի
սպասարկ¼մ, կոմ¼նալ և այլ վճար¼ﬓերի
ընդ¼ն¼մ:
--------------

(210) 20160749
(220) 15.06.2016
(730)
«Հայբիզնեսբանկ»
Նալբանդյան 48, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս
36.
բանկային
գործ¼նե¼թյ¼ն,
ֆինանսական գործ¼նե¼թյ¼ն, դրամավարկային
գործ¼նե¼թյ¼ն, այդ թվ¼մ՝ հաշիﬖերի բաց¼մ
և սպասարկ¼մ, հեռահար սպասարկ¼մ, անհատական պահատեղերի տրամադր¼մ, ավանդների
ներգրավ¼մ, վարկավոր¼մ, լիզինգ, ֆակտորինգ
(ֆինանսական գործառն¼թյ¼ն), փաստաթղթային
ակրեդիտիվ, ինկասո (ﬕջազգային բանկային
վճարային գործիք), բանկային երաշխիքների
տրամադր¼մ, ներհանրապետական և ﬕջազգային
դրամական փոխանց¼ﬓեր, պլաստիկ քարտերի
թողարկ¼մ և սպասարկ¼մ, աշխատավարձային
նախագծերի իրականաց¼մ (բանկի և հաճախորդի
ﬕջև կնքվող համագործակց¼թյան պայմանագիր),
արժեթղթերով գործարքներ, էսքրո¼ հաշիﬖերի
սպասարկ¼մ(հաճախորդիան¼նովբացվողհատ¼կ
բանկային հաշիվ), թանկարժեք ﬔտաղական
հաշիﬖերի սպասարկ¼մ, ապահովագր¼թյ¼ն,
կ¼տակային
կենսաթոշակային
համակարգի
սպասարկ¼մ, կոմ¼նալ և այլ վճար¼ﬓերի
ընդ¼ն¼մ:
--------------

(210) 20160750
(220) 15.06.2016
(730)
«Հայբիզնեսբանկ»
Նալբանդյան 48, AM
(540)

ՓԲԸ,

№

08/1

Երևան,

(511)
դաս
36.
բանկային
գործ¼նե¼թյ¼ն,
ֆինանսական գործ¼նե¼թյ¼ն, դրամավարկային
գործ¼նե¼թյ¼ն, այդ թվ¼մ՝ հաշիﬖերի բաց¼մ
և սպասարկ¼մ, հեռահար սպասարկ¼մ, անհատական պահատեղերի տրամադր¼մ, ավանդների
ներգրավ¼մ, վարկավոր¼մ, լիզինգ, ֆակտորինգ
(ֆինանսական գործառն¼թյ¼ն), փաստաթղթային
ակրեդիտիվ, ինկասո (ﬕջազգային բանկային
վճարային գործիք), բանկային երաշխիքների
տրամադր¼մ, ներհանրապետական և ﬕջազգային
դրամական փոխանց¼ﬓեր, պլաստիկ քարտերի
թողարկ¼մ և սպասարկ¼մ, աշխատավարձային
նախագծերի իրականաց¼մ (բանկի և հաճախորդի
ﬕջև կնքվող համագործակց¼թյան պայմանագիր),
արժեթղթերով գործարքներ, էսքրո¼ հաշիﬖերի
սպասարկ¼մ(հաճախորդիան¼նովբացվողհատ¼կ
բանկային հաշիվ), թանկարժեք ﬔտաղական
հաշիﬖերի սպասարկ¼մ, ապահովագր¼թյ¼ն,
կ¼տակային
կենսաթոշակային
համակարգի
սպասարկ¼մ, կոմ¼նալ և այլ վճար¼ﬓերի
ընդ¼ն¼մ:
--------------

(210) 20160754
(220) 16.06.2016
(730) Արամ Ստեփանյան, Երևան, Անդրանիկի
125, բն. 21, AM
(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակ¼ﬓեր,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասեր¼մ. կենդանիների մորթիներ.
սնդ¼կներ և ճամփորդական ճամպր¼կներ.
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անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր. ալպենշտոկներ. գոտիներ և ¼սափոկեր
երեխաներին կրել¼ համար. դրամապանակներ.
այցեքարտերի
թղթապանակներ.
սանձեր.
լծասարքերի լրակազﬔր. կրեդիտ քարտերի
կալիչներ (դրամապանակներ). ռետինե մասեր
ասպանդակների
համար.
թավշակաշի,
բացառ¼թյամբ մաքրման համար օգտագործվողի.
արևային
հովանոցներ.
թամբագործական
պարագաներ. հիﬓակմախքներ անձրևային կամ
արևային հովանոցների համար. հիﬓակմախքներ
կանացի
պայ¼սակների
համար.
քարտապանակներ (դրամապանակներ). կաշվե կամ
կաշվաստվարաթղթե քեյսեր. կաշվե կափ¼յրներ.
մտրակներ. արհեստական կաշի. ոչ մշակված կամ
մասնակի մշակված կաշի. կաշեստվարաթ¼ղթ.
զսպանների կաշվե պատյաններ. օղակներ
հովանոցների
համար.
բոլորագլխարկների
կաշվե տ¼փեր. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե
տ¼փեր. ֆիբրից տ¼փեր, սնդ¼կներ և արկղեր.
քսակներ, պորտմաններ. ﬔտաղական օղակներից
դրամապանակներ. ամրակապեր թամբերի համար.
¼ղղանկյ¼ն ﬔջքակաշիներ (կաշվեգործական
կիսաֆաբրիկատներ). թամբերի կաղապարներ.
կաշվե
պարկեր
(ծրարներ,
պայ¼սակներ)
փաթեթավորման համար. մոլեսկին (կաշվի
նմանակ¼ﬓեր). ճամփորդական հավաքած¼ներ
(կաշվե արտադրանք). ծնկակալներ ձիերի համար.
դնչակալներ. պախ¼րցներ ձիերի համար. դատարկ
պիտոյատ¼փեր
արդ¼զարդի
պարագաների
համար. կաշվե թելեր. կահ¼յքի կաշվե պաստառներ.
պար¼տակներ երշիկեղենի համար. հագ¼ստ
կենդանիների համար. կաշվե զարդարանքներ
կահ¼յքի համար. պարանոցակապեր կենդանիների
համար. թղթապանակներ նոտաների համար.
կենդանիների
աղիքներից
գազանթափանց
թաղանթներ.
բազմածայր
մտրակիկներ.
երասանակներ. թամբերի տակ դրվող փափ¼կ
տակդիրներ ձիավար¼թյան համար. պայտեր.
կաշվե
թամբակալներ.
ձի¼
ծածկոցներ.
պորտպլեդներ,
հագ¼ստի
ճամփորդական
պայ¼սակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր).
մորթեղեն. ¼սապայ¼սակներ. կաշվե փոկիկներ.
փոկեր զինվորական հանդերձանքի համար. փոկեր
ձիերի լծասարքերի համար. փոկեր չմ¼շկների
համար.
կաշվե
փոկեր
(թամբագործական
իրեր). կաշվե փոկեր կզակների համար. փոկեր

№

08/1

ասպանդակների համար. բռնակներ հովանոցների
համար. բռնակներ ձեռնափայտերի համար.
բռնակներ ճամպր¼կների համար. ¼սապարկեր.
¼ղեպայ¼սակներ. թամբեր ձիերի համար.
տնտեսական ցանցավոր պայ¼սակներ. ճաղեր
անձրևային կամ արևային հովանոցների համար.
ասպանդակներ. պայ¼սակներ լեռնագնացների
համար. պայ¼սակներ երեխաներին կրել¼
համար.
ճանապարհորդական
պայ¼սակներ.
կանացի
պայ¼սակներ.
կաշվե
դատարկ
պայ¼սակներ փականագործական գործիքների
համար. լողափնյա պայ¼սակներ. սպորտային
պայ¼սակներ.
տ¼րիստական
պայ¼սակներ.
տնտեսական
պայ¼սակներ.
անիﬖերով
տնտեսական
պայ¼սակներ.
դպրոցական
պայ¼սակներ. պայ¼սակներ. պայ¼սակ-պարկեր
երեխաներին կրել¼ համար. ճանապարհորդական
սնդ¼կներ. տոպրակներ (պարկեր կերերի համար).
երախճաններ ձի¼ (ձիասարքեր). ձեռնափայտեր
հովանոցների համար. նստոցներ վերածվող ծալովի
ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիասարքեր). երասաններ
(ձիասարք). լծասարքեր կենդանիների համար.
բանալիների պատյաններ. ան¼րներ ձիերի համար.
ճամպր¼կներ (¼ղեբեռ). տափակ ճամպր¼կներ.
տափակ ճամպր¼կներ փաստաթղթերի համար.
թամքատակեր ձիերի համար. պատյաններ,
շապիկներ անձրևային հովանոցների համար.
շևրո. մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ.
խոշոր եղջյ¼րավոր անաս¼նների կաշիներ.
կաշվե պարաններ. աչքակալներ (ձիասարքեր).
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դաս 25. հագ¼ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
-------------(210) 20160758
(220) 17.06.2016
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ
(Էջﬕածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղեր, սննդային հավել¼ﬓեր.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:
--------------

55
55

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.08.2016

(210) 20160759
(220) 17.06.2016
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ
(Էջﬕածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղեր, սննդային հավել¼ﬓեր.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:
-------------(210) 20160760
(220) 17.06.2016
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ
(Էջﬕածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղեր, սննդային հավել¼ﬓեր.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:
-------------(210) 20160761
(220) 17.06.2016
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ
(Էջﬕածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղեր, սննդային հավել¼ﬓեր.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:
--------------

№

08/1

(210) 20160762
(220) 17.06.2016
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ
(Էջﬕածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղեր, սննդային հավել¼ﬓեր.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:
-------------(210) 20160763
(220) 17.06.2016
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ
(Էջﬕածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղեր, սննդային հավել¼ﬓեր.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:
-------------(210) 20160773
(220) 20.06.2016
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
--------------
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56
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(210) 20160774
(220) 20.06.2016
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160775
(220) 20.06.2016
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160776
(220) 20.06.2016
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
--------------

№

08/1

(210) 20160777
(220) 20.06.2016
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160778
(220) 20.06.2016
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160779
(220) 20.06.2016
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
--------------
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(210) 20160780
(220) 20.06.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա Մարտ¼նի
Օդաբաշյան, Լոռ¼ մարզ, ք. Վանաձոր,
Տավրոսի փ. 15, տ¼ն 18, AM
(540)

(511)
դաս 44. գեղեցկ¼թյան սրահ:
--------------

(210) 20160781
(220) 20.06.2016
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR
(540)
(511)
դաս 42. օգտագործված ավտոﬔքենաների
ոլորտ¼մ
հավաստագրման
ծառայ¼թյ¼ններ
օգտագործված ավտոﬔքենաների վերաբերյալ
հավաստագրման
(հավաստված)
ծրագրերի
ﬕջոցով.
հավաստագրման
ծառայ¼թյ¼ններ
ավտոﬔքենաների ոլորտ¼մ:
--------------

№

08/1

թափքեր. հողմապակիներ ավտոմոբիլների համար.
մանկական անվտանգ նստոցներ ավտոմոբիլների
համար.
ղեկանիﬖեր
ավտոմոբիլների
համար. ոտնատեղեր ավտոմոբիլների համար.
անիﬖեր ավտոմոբիլների համար. պատյաններ
ավտոմոբիլների նստոցների համար. շարժիչներ
ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար:
--------------

(210) 20160785
(220) 20.06.2016
(730) «ԷՄՕ Այդիաս» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Քոչարի
2ա, AM
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդ¼թյ¼նների կազմակերպ¼մ:
--------------

(210) 20160787
(220) 21.06.2016
(730) Նաիրա Ան¼շավանի Գևորգյան, Երևան,
Լենինգրադյան 6, բն. 16, AM
(540)

(210) 20160782
(220) 20.06.2016
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR
(540)
(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ փոխադրման համար
զանազան
նպատակներով.
ավտոմոբիլների
համար կառ¼ցվածքային մասեր և համալրող
դետալներ. ավտոմոբիլների դռների բռնակներ.
անվտանգ¼թյան բարձիկներ (անվտանգ¼թյան
ﬕջոցներ
ավտոմոբիլների
համար).
հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. շարժիչների
ծածկոցներ ավտոմոբիլների համար. օդապոմպեր
(տրանսպորտային
ﬕջոցների
պիտ¼յքներ).
հետևի դիտահայելիներ ավտոմոբիլների համար.
ավտոմոբիլների թափարգելներ. ավտոմոբիլների

(511)
դաս 41. կրթ¼թյ¼ն, ¼ս¼ց¼մ, ¼ս¼ﬓական
գործընթացի ապահով¼մ, թարգմանչական ծառայ¼թյ¼ն:
--------------

(210) 20160790
(220) 22.06.2016
(730) «Սլավթրավլ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան
110, թիվ 57, AM
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(511)
դաս 9. մագնիսական ծածկագրով քարտեր.
ﬕկրոսխեմաներով քարտեր.
դաս 16. քարտեր.
դաս 39. տ¼րիզﬕ կազմակերպ¼մ:
--------------

(540)

(511)
դաս 39. տ¼րիստական գործակալ¼թյ¼ն,
ավիատոմսեր, արտագնա և ներգնա տ¼րիզմ:
--------------

(210) 20160793
(220) 23.06.2016
(730) «Արսսի ալյանս»
Հովհաննիսյան 24, AM
(540)

№

ՍՊԸ,

Երևան,

Ա.

(210) 20160807
(220) 24.06.2016
(730) «Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ¼ր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր¼շակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք.
սառ¼յց:
--------------

(210) 20160808
(220) 24.06.2016
(730)«Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան
-------------(210) 20160795
(220) 23.06.2016
(730) «Գլոբալ կոլիբրի» ՍՊԸ, Երևան,
Թ¼մանյան 42, AM
(540)

(511)
դաս 29. ﬕս, ձ¼կ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մ¼րաբա, կոմպոտ. ձ¼, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յ¼ղեր և ճարպեր.
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ¼ր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր¼շակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք.
սառ¼յց:
--------------
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(210) 20160809
(220) 24.06.2016
(730)«Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ¼ր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր¼շակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք.
սառ¼յց:
--------------

(210) 20160810
(220) 24.06.2016
(730)«Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ¼ր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր¼շակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք.
սառ¼յց:
--------------

(210) 20160811
(220) 24.06.2016
(730)«Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

№

08/1

(511)
դաս 29. ﬕս, ձ¼կ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մ¼րաբա, կոմպոտ. ձ¼, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յ¼ղեր և ճարպեր.
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ¼ր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր¼շակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք.
սառ¼յց:
-------------(210) 20160812
(220) 24.06.2016
(730)«Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ¼ր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր¼շակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք.
սառ¼յց:
-------------(210) 20160813
(220) 24.06.2016
(730)«Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ¼ր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր¼շակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք.
սառ¼յց:
--------------
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(210) 20160820
(220) 28.06.2016
(730)«Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ¼ր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր¼շակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք.
սառ¼յց:
-------------(210) 20160821
(220) 28.06.2016
(730)«Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստ¼կներ
և այլ նյ¼թեր լվացքի համար. պատրաստ¼կներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յ¼ղեր, կոսﬔտիկական ﬕջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատաﬕ փոշիներ և
մած¼կներ:
-------------(210) 20160827
(220) 30.06.2016
(730)«Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստ¼կներ
և այլ նյ¼թեր լվացքի համար. պատրաստ¼կներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,

№

08/1

եթերային յ¼ղեր, կոսﬔտիկական ﬕջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատաﬕ փոշիներ և
մած¼կներ:
-------------(210) 20160828
(220) 30.06.2016
(730)«Արաս ֆ¼դ» ՍՊԸ, Երևան, Շահաﬕրյանների
7/5ա, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստ¼կներ
և այլ նյ¼թեր լվացքի համար. պատրաստ¼կներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յ¼ղեր, կոսﬔտիկական ﬕջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատաﬕ փոշիներ և
մած¼կներ:
-------------(210) 20160831
(220) 30.06.2016
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական,
լ¼սանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման
(ստ¼գման), փրկ¼թյան և ¼ս¼ցման սարքեր
¼ գործիքներ. էլեկտրական¼թյան հաղորդման,
ﬕացման,
փոխակերպման,
կ¼տակման,
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական
տեղեկակիրներ,
ձայնագրման
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVDներ և տեղեկատվ¼թյան թվային այլ կրիչներ.
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կանխավճարով
աշխատող
ապարատների
ﬔխանիզﬓեր. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
ﬔքենաներ,
տեղեկատվ¼թյան
մշակման սարքավոր¼ﬓեր և համակարգիչներ.
համակարգչային
ծրագրային
ապահով¼մ.
կրակմարիչներ.
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ,
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական
սիգարետները փաթաթել¼ համար, ծխախոտ
ծխամորճով ծխել¼ համար, ծաﬔլ¼ ծխախոտ,
հոտ քաշել¼ ծխախոտ, կրետեկ. սն¼ս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով
օգտագործել¼ համար). էլեկտրոնային սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման
ընթացք¼մ առաջացող աերոլիզի ﬔջ պար¼նակվող
նիկոտինը վերացնել¼ համար. նիկոտինային
հեղ¼կ լ¼ծ¼յթներ էլեկտրոնային սիգարետներ¼մ
օգտագործման համար.
ծխել¼ պիտ¼յքներ,
սիգարետի
թ¼ղթ,
ծխափողեր,
սիգարետի
զտիչներ, ﬔտաղական տ¼փեր ծխախոտի համար,
սիգարետի տ¼փեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր,
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները
փաթաթել¼ համար, վառիչներ, լ¼ցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ. վարչարարական
գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային ծառայ¼թյ¼ններ.
դաս 38. հեռահաղորդակց¼թյ¼ն:
-------------(210) 20160832
(220) 30.06.2016
(730) «Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և
բալետի ազգային ակադեﬕական թատրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպ¼թյ¼ն,
Երևան, Թ¼մանյան 54, AM
(540)

№

08/1

(511)
դաս 41. թատրոնը իրականացն¼մ է գեղարվեստական ստեղծագործական բն¼յթի աշխատանքներ (բեմադր¼թյ¼ններ) օպերայի և բալետի
ոլորտ¼մ:
-------------(210) 20160835
(220) 01.07.2016
(730) «Հանի» ՍՊԸ, Երևան, Մաﬕկոնյանց 48,
թիվ 8, 9, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադր¼ﬓեր).
ապրանքների փաթեթավոր¼մ և պահպան¼մ.
ճանապարհորդ¼թյ¼նների կազմակերպ¼մ:
-------------(210) 20160849
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)
(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հր¼շակեղեն,
տորթեր, կ¼տապներ, պ¼դինգներ, պաղպաղակներ, կոնֆետներ, կարաﬔլ (կոնֆետներ), ծամոն (ոչ
բժշկական նպատակներով օգտագործման համար),
մրգային դոնդող (հր¼շակեղեն):
--------------

(210) 20160861
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)
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(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հր¼շակեղեն,
տորթեր, կ¼տապներ, պ¼դինգներ, պաղպաղակներ, կոնֆետներ, կարաﬔլ (կոնֆետներ), ծամոն (ոչ
բժշկական նպատակներով օգտագործման համար),
մրգային դոնդող (հր¼շակեղեն):
--------------

(210) 20160863
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հր¼շակեղեն,
տորթեր, կ¼տապներ, պ¼դինգներ, պաղպաղակներ, կոնֆետներ, կարաﬔլ (կոնֆետներ), ծամոն (ոչ
բժշկական նպատակներով օգտագործման համար),
մրգային դոնդող (հր¼շակեղեն):
--------------

(210) 20160875
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հր¼շակեղեն,
տորթեր, կ¼տապներ, պ¼դինգներ, պաղպաղակներ, կոնֆետներ, կարաﬔլ (կոնֆետներ), ծամոն (ոչ
բժշկական նպատակներով օգտագործման համար),
մրգային դոնդող (հր¼շակեղեն):
--------------

(210) 20160876
(220) 01.07.2016

№

08/1

(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հր¼շակեղեն,
տորթեր, կ¼տապներ, պ¼դինգներ, պաղպաղակներ, կոնֆետներ, կարաﬔլ (կոնֆետներ), ծամոն (ոչ
բժշկական նպատակներով օգտագործման համար),
մրգային դոնդող (հր¼շակեղեն):
-------------(210) 20160885
(220) 04.07.2016
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյ¼ «Միռտեկ», Rosiyskaya Federaciya, 355037, g.
Stavropol, ul. Dovatorcev 33 A, RU
(540)

(511)
դաս 9. հեռակառավարման ապարատ¼րա,
դիտարկման և վերահսկման էլեկտրական ապարատ¼րա, կոմ¼տացման էլեկտրական ապարատներ, սեղմակներ (էլեկտրական¼թյ¼ն), բաշխիչ
տ¼փեր (էլեկտրական¼թյ¼ն), մոդեﬓեր, համակարգչային գրառված ծրագրային ապահով¼մ,
սահմանափակիչներ
(էլեկտրական¼թյ¼ն),
հաղորդիչներ (հեռակապ), տպատախտակներ,
հեռագործ ընդհատիչներ, էլեկտրական չափիչ
սարքեր, էլեկտրական կարգավորող սարքեր,
ճշգրիտ չափման սարքեր, համակարգչային
ծրագրեր, համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող
ծրագրային ապահով¼մ), բաշխիչ վահաններ
(էլեկտրական¼թյ¼ն), կառավարման վահաններ
(էլեկտրական¼թյ¼ն), ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ), ռադիոսարքեր, գերլար¼ﬕց պաշտպանող
կարգավորիչներ, լ¼սավոր¼թյան էլեկտրական
կարգավորիչներ, էլեկտրական ռելեներ, հաշվիչներ, հոսանքի կորստի էլեկտրական ց¼ցիչներ,
արտադրական
գործընթացների
հեռակառավարման էլեկտրական տեղակայանքներ, տեղեկատվ¼թյան մշակման սարքեր, կոմ¼տացման սարքեր
(տեղեկատվ¼թյան մշակման սարքավորանք),
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խանգար¼մապաշտպան
սարքեր
էլեկտրական¼թյ¼ն), ընթերցող սարքեր (տեղեկատվ¼թյան
մշակման սարքեր), կոմ¼տացման վահաններ,
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրական¼թյ¼ն):
--------------

(210) 20160889
(220) 06.07.2016
(730) «Պենոտեքս» ՍՊԸ, Երևան, Քոչինյան
13/15, AM
(540)

№

08/1

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
ծխել¼ ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթ¼կի ծխախոտ, ծաﬔլ¼ ծխախոտ, ծաﬔլ¼
ծխախոտ «սն¼ս», սիգարետներ, պապիրոսներ,
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ, քթախոտ, ծխել¼ պիտ¼յքներ, որոնք
ընդգրկված են 34-րդ դաս¼մ, սիգարետի, պապիրոսի թ¼ղթ, սիգարետի պարկ¼ճներ և լ¼ցկի:
--------------

(210) 20160893
(220) 06.07.2016
(730) Բրանդոն Վ. Մաքսվելլ, US
(540)
(511)
դաս 2. դեկորատիվ ներկեր:
--------------

(210) 20160890
(220) 06.07.2016
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ.
Բամբակաշատ, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20160892
(220) 06.07.2016
(730) Գելեհեր Լիﬕթիդ, GB
(540)

(511)
դաս 25. հագ¼ստ, այն է՝ վերնազգեստ,
բլեյզերներ, տաբատներ, զգեստներ, խալաթներ,
շրջազգեստներ և տոպեր:
--------------

(210) 20160894
(220) 06.07.2016
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

Դելավեր

(511)
դաս 32. գարեջ¼ր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյ¼թեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյ¼թեր:
-------------(210) 20160895
(220) 06.07.2016
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչ¼սետսի
նահանգ, US
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ¼կներ
սրտանոթային հիվանդ¼թյ¼նների և կենտրոնական
նյարդային
համակարգի
հիվանդ¼թյ¼նների
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կանխարգելման և բ¼ժման համար. դեղագործական
պատրաստ¼կներ
քաղցկեղի,
թրոմբոզի
և
շնչառական
հիվանդ¼թյ¼նների
բ¼ժման
համար.
դեղագործական
պատրաստ¼կներ
հազվադեպ հիվանդ¼թյ¼նների բ¼ժման համար.
դեղագործական
պատրաստ¼կներ
վարակիչ
հիվանդ¼թյ¼նների, այն է՝ վիր¼սային և մանրէային
վարակների կանխարգելման և բ¼ժման համար:
-------------(210) 20160901
(220) 08.07.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյ¼մրի, Գոգ¼նցի
3/5, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղորայք:
-------------(210) 20160902
(220) 08.07.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյ¼մրի, Գոգ¼նցի
3/5, AM
(540)

(511)
դաս 10. պահպանակներ:
-------------(210) 20160903
(220) 08.07.2016
(730) Ֆարմասյ¼թիքլ Քեﬕքլ Քոսﬔթիք
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

№

08/1

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ¼կներ,
հակամանրէային ﬕջոցներ համակարգային օգտագործման համար:
--------------

(210) 20160905
(220) 11.07.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վաչագան
Կարապետյան Հմայակի, ք.Երևան, Սախարովի
4, AM
(540)

(511)
դաս 43. հոսթել:
--------------

(210) 20160907
(220) 11.07.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Երեմ Հովհաննիսյան, Երևան, Սարյան 20/1, բն. 17, AM
(540)

(511)
դաս 14. ոսկյա զարդեր.
դաս 35. ոսկյա զարդերի վաճառք:
--------------

(210) 20160908
(220) 12.07.2016
(730) «Ա. Կազ¼մյան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
համայնք Մերձավան, Երկրագործների 6/3, AM
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(540)

№

08/1

(210) 20160912
(220) 12.07.2016
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Շիրակի 4/12,
AM
(540)

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

(210) 20160909
(220) 12.07.2016
(730) Աստղիկ Ալբերտի Մկրտչյան, Երևան,
Վարդանանց 5ա, 367 տարածք, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստ¼կներ
և այլ նյ¼թեր լվացքի համար. պատրաստ¼կներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յ¼ղեր, կոսﬔտիկական ﬕջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատաﬕ փոշիներ և
մած¼կներ:
-------------(210) 20160910
(220) 12.07.2016
(730) «Ոսկե կար» ՍՊԸ, Երևան, Արտաշիսյան
106, AM
(540)

(511)
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր¼մ.
անկողն¼ ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագ¼ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
--------------

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադր¼ﬓեր).
ապրանքների փաթեթավոր¼մ և պահպան¼մ.
ճանապարհորդ¼թյ¼նների կազմակերպ¼մ:
--------------

(210) 20160913
(220) 13.07.2016
(730) Հայաստանի ներգնա տ¼րօպերատորների
ﬕ¼թյ¼ն, Երևան, Սայաթ-Նովա 19, AM
(540)

(511)
դաս 39. տ¼րիզﬕ կազմակերպ¼մ:
--------------

(210) 20160914
(220) 13.07.2016
(730) «էֆ Սի ﬔդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարﬔնի
90, AM
(540)
(511)
դաս 05. կենդանաբանական ակտիվ հավել¼մներ:
--------------
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(210) 20160915
(220) 13.07.2016
(730) «էֆ Սի ﬔդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարﬔնի
90, AM
(540)
(511)
դաս 05. կենսաբանական ակտիվ հավել¼ﬓեր:
--------------

(210) 20160916
(220) 13.07.2016
(730)
Արևիկ
Պետրոսյան,
Հանրապետ¼թյան 38, AM
(540)

Երևան,

№

08/1

(540)

(511)
դաս 41. փառատոնների կազմակերպ¼մ և
անցկաց¼մ:
-------------(210) 20160920
(220) 14.07.2016
(730) Կառլեն Գալոյան, Երևան, Դավիթ Մալյան
20, բն. 9, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագ¼ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
--------------

(210) 20160917
(220) 13.07.2016
(730) «Կ. ընդ Ա. ստ¼դիո» ՍՊԸ, Երևան,
Բայրոնի փող., 8-րդ շ., բն. 9, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագ¼ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
-------------(210) 20160921
(220) 14.07.2016
(730) Կառլեն Գալոյան, Երևան, Դավիթ Մալյան
20, բն. 9, AM
(540)

(511)
դաս 44. ատաﬓաբ¼ժական ծառայ¼թյ¼ններ:
-------------(210) 20160918
(220) 13.07.2016
(730) «Եվրասիա» բարեգործական հասարակական
կազմակերպ¼թյ¼ն, Երևան, Ռ¼բինյանց 2/1, բն.
31, AM
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(511)
դաս 25. հագ¼ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
-------------(210) 20160926
(220) 15.07.2016
(730) «Շապինանդ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3, շ. 1, բն. 18, AM
(540)

(511)
դաս 29. կաթնամթերք. մասնավորապես՝
մածնաբրդոշ:
--------------

(210) 20160927
(220) 15.07.2016
(730) «Շապինանդ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3, շ. 1, բն. 18, AM
(540)

№

08/1

(210) 20160928
(220) 15.07.2016
(730) «Շապինանդ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3, շ. 1, բն. 18, AM
(540)

(511)
դաս 29. կաթնամթերք, մասնավորապես՝
թան:
-------------(210) 20160930
(220) 15.07.2016
(730) «Ռոբերտո պլյ¼ս»
Կոﬕտասի 43, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 5. կանացի հիգիենիկ ﬕջադիրներ։
--------------

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, մասնավորապես՝ տոմատի հյ¼թ:
--------------

(210) 20160933
(220) 15.07.2016
(730) «Արատտա քընսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան,
Թ¼մանյան 23, AM
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08/1

(540)

(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն, դոնդող, մ¼րաբա, կոմպոտ.
դաս 31. հացահատիկ, գյ¼ղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր¼մ.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերﬔր,
բնական բ¼յսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների
համար. ածիկ.
դաս 36. ապահովագր¼թյ¼ն. ֆինանսական
գործ¼նե¼թյ¼ն. դրամավարկային գործառն¼թյ¼ններ. անշարժ գ¼յքի հետ կապված գործառն¼թյ¼ններ.
դաս 37. շինարար¼թյ¼ն. նորոգ¼մ. սարքավոր¼ﬓերի տեղակայ¼մ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադր¼ﬓեր).
ապրանքների փաթեթավոր¼մ և պահպան¼մ.
ճանապարհորդ¼թյ¼նների կազմակերպ¼մ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայ¼թյ¼ններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահով¼մ.
դաս 44. բժշկական ծառայ¼թյ¼ններ. անասնաբ¼ժական ծառայ¼թյ¼ններ. կենդանիների և
մարդկանց հիգիենիկ և կոսﬔտիկական ծառայ¼թյ¼ններ. գյ¼ղատնտեսական, այգեգործական և
անտառային ծառայ¼թյ¼ններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայ¼թյ¼ններ.
անվտանգ¼թյան ծառայ¼թյ¼ններ սեփական¼թյան և անհատի պաշտպան¼թյան համար.
այլ անձանց կողﬕց մատ¼ցվող անհատական
և սոցիալական ծառայ¼թյ¼ններ անհատի
կարիքները հոգալ¼ համար:
-------------(210) 20160934
(220) 15.07.2016
(730) Ան¼շ Բաբաջանյան, Երևան,
Ավետիսյան 4-րդ փ., շենք 4, բն. 44, AM

№

Մ.

(511)
դաս 42. դիզայներական ծառայ¼թյ¼ններ:
-------------(210) 20160935
(220) 18.07.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Նարինյան
Համբարձ¼ﬕ, Սյ¼նիքի մարզ, ք. Գորիս,
Սյ¼նիքի փ., /Տ/ 171, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160940
(220) 19.07.2016
(730) «Տ¼ն համար 1» ՓԲԸ, Երևան, Ա.
Խաչատրյան 6, բն. 76, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ. վարչարարական
գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային
ծառայ¼թյ¼ններ,
առևտրի
կենտրոնների ծառայ¼թյ¼ններ,առևտ¼ր.
դաս 36. անշարժ գ¼յքի հետ կապված
գործառն¼թյ¼ներ.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայ¼թյ¼ններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահով¼մ:
--------------

(210) 20160945
(220) 20.07.2016
(730)
«Սանիթեք»
ՍՊԸ
հայաստանյան
մասնաճյ¼ղ, Երևան, Շիրակի 3-րդ նրբ. , թիվ
2, AM
(540)

(511)
դաս 1. քիﬕական նյ¼թեր, որոնք նախատեսված են օգտագործել¼ արդյ¼նաբերական և
գիտական նպատակներով, լ¼սանկարչ¼թյան,
գյ¼ղատնտես¼թյան, այգեգործ¼թյան և անտառաբ¼ծ¼թյան ﬔջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր,
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյ¼թեր.
կրակմարող
բաղադր¼թյ¼ններ.
քիﬕական
նյ¼թեր ﬔտաղների զոդման և ﬗման համար.
քիﬕական նյ¼թեր սննդամթերքի պահածոյացման
համար. դաբաղիչ նյ¼թեր. սոսնձող նյ¼թեր
արդյ¼նաբերական նպատակներով օգտագործել¼
համար, ներառյալ պարատանյ¼թ.
դաս 7. ﬔքենաներ և հաստոցներ, ներառյալ
աղբի (թափոնների) հեռաց¼մ/ աղբի հեռաց¼մ/
թափոնների
հեռաց¼մ/
աղբի
հեռացման/
աղբահան¼թյան/ ﬔքենաներ.
դաս 16. թ¼ղթ, ստվարաթ¼ղթ, ներառյալ թղթի
կամ պլաստմաստմասսի համար աղբամաններ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և սպասք. ներառյալ աղբամաններ/ աղբի
տարաներ/ աղբարկղեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ. վարչարարական
գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային ծառայ¼թյ¼ններ
դաս 39. տրանսպորտ ներառյալ թափոնների
/ աղբի փոխադր¼մ և պահպան¼մ/ աղբի
փոխադր¼մ և պահպան¼մ.

№

08/1

դաս 40. նյ¼թերի մշակ¼մ, ներառյալ
թափոնների մշակ¼մ, վերամշակ¼մ, թափոնների
և աղբի մշակ¼մ, թափոնների և վերամշակման
ենթակա նյ¼թերի դասակարգ¼մ, թափոնների և
աղբի այր¼մ, թափոնների և աղբի ոչնչաց¼մ:
--------------

(210) 20160946
(220) 20.07.2016
(730) Յովսեփ Խաչերեան,
Մկրտչյան 1, բն. 21, AM
(540)

Երևան,

Մհեր

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160947
(220) 20.07.2016
(730) «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Թ¼մանյան
17, AM
(540)
(511)
դաս 36. ֆինանսական գործ¼նե¼թյ¼ն:
-------------(210) 20160948
(220) 20.07.2016
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51
փող., շենք 3, բն. 54, AM
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
--------------

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար¼մ
գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ. վարչարարական
գործ¼նե¼թյ¼ն գործարար¼թյան ասպարեզ¼մ.
գրասենյակային ծառայ¼թյ¼ններ:
--------------

(210) 20160949
(220) 20.07.2016
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51
փող., շենք 3, բն. 54, AM
(540)

(210) 20160951
(220) 21.07.2016
(730) Համլետ Պողոսյան, Երևան, Դավթաշեն
2-րդ փող. 6-րդ տ¼ն, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառ¼թյամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20160960
(220) 21.07.2016
(730) Գարիկ Լյ¼դվիգի Խ¼մարյան, Երևան, 16
թաղ., շ. 33, բն. 93, AM
(540)

(511)
դաս 14. ազնիվ ﬔտաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասեր¼մ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք
քարեր. ժամաց¼յցներ և այլ ժամանակաչափ
սարքեր.

№

08/1

(511)
դաս 6. սովորական ﬔտաղներ և դրանց համահալվածքներ. ﬔտաղյա շինանյ¼թեր. շարժական
ﬔտաղյա կառ¼ցվածքներ և շին¼թյ¼ններ.
ﬔտաղյա
նյ¼թեր
ռելս¼ղիների
համար.
ﬔտաղյա ճոպաններ և լարեր. ﬔտաղակապեր
և փականքային իրեր. ﬔտաղյա խողովակներ.
անկիզելի պահարաններ. սովորական ﬔտաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասեր¼մ. հանքանյ¼թեր.
դաս 11. լ¼սավորման, ջեռ¼ցման, շոգ¼
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 20. կահ¼յք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ¼ռեն¼ց,
եղջյ¼րից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից,
կրիայի զրահից, խեց¼ց, սաթից, սադափից, ծովի
փրփ¼րից, այդ նյ¼թերի փոխարինիչներից կամ
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասեր¼մ:
-------------(210) 20160952
(220) 22.07.2016
(730) Գագիկ Սիմոնյան, Երևան, Հաղթանակի
9, տ¼ն 26, AM
(540)
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(511)
դաս 7. ﬔքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ
(բացառ¼թյամբ վերգետնյա տրանսպորտային
ﬕջոցների համար նախատեսվածների). կցորդիչներ, ﬕացքներ, կցիչներ և փոխանցման
տարրեր (բացառ¼թյամբ վերգետնյա տրանսպորտային ﬕջոցների համար նախատեսվածների).
գյ¼ղատնտեսական գործիքներ, բացառ¼թյամբ
ձեռքով
կառավարվողների.
ինկ¼բատորներ.
առևտրի ավտոմատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր.
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.
դաս 11. լ¼սավորման, ջեռ¼ցման, շոգ¼
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպ¼նգներ.
խոզանակներ
(բացառ¼թյամբ
նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյ¼թեր. իրեր
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված
ապակի (բացառ¼թյամբ շինարարական ապակ¼).
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր¼մ.
դաս 25. հագ¼ստ, մասնավորապես՝ գ¼լպա:
--------------

(540)

(210) 20160953
(220) 22.07.2016
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Հասﬕկ
Մնացականյան, Երևան, Կորյ¼նի 19ա, թիվ 4/1
տարածք, AM
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո, հր¼շակեղեն և
քաղցրավենիք.
դաս 43. սրճարան, սննդամթերքով և
ըմպելիքներով ապահովման ծառայ¼թյ¼ններ:
--------------

(511)
դաս
44.
բժշկական
ծառայ¼թ¼ններ.
մարդկանց հիգիենիկ և կոսﬔտիկական ծառայ¼թյ¼ններ:
-------------(210) 20160958
(220) 22.07.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր
Իզաբելլա
Սիր¼նյան Ռոբերտի, Երևան, Ջրվեժ Բանավան
5 շենք, բն. 31, AM

№

08/1

(511)
դաս 3. օծանելիքներ:
-------------(210) 20160959
(220) 25.07.2016
(730) Միքայել Կարսյան, Երևան, Զաքյան 5, բն.
20, AM
(540)

(210) 20160961
(220) 25.07.2016
(730) Արﬔն Ներսիսյան,
Օրջոնոկիձե 16 տ¼ն, AM
(540)

Էջﬕածին,

փ.

(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկա:
--------------
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(210) 20160964
(220) 25.07.2016
(730) «Լեգալ վեյվ փաստաբանական գրասենյակ»
ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 19, տարածք 1, AM
(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայ¼թյ¼ններ:
-------------(210) 20160965
(220) 25.07.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(511)
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ¼ր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր¼շակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք.
սառ¼յց:
(554) Ծավալային նշան
--------------

№

08/1

(210) 20160966
(220) 26.07.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM
(540)

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

(210) 20160970
(220) 27.07.2016
(730) Սիոն Խաչատրյան, ք. Գյ¼մրի, Կամոյի
26, բն. 31, AM
(540)

(511)
դաս 29. ﬕս, ձ¼կ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մ¼րաբա, կոմպոտ. ձ¼, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յ¼ղեր և ճարպեր.
դաս 30. ս¼րճ, թեյ, կակաո և ս¼րճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ¼ր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր¼շակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սո¼սներ (հաﬔմ¼նք). հաﬔմ¼նք.
սառ¼յց:
--------------
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№

08/1

Գյþտերի արտոնագրերի համակարգված ցþցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ
МПК
A43B3/00
A43B7/00
G01N33/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
3035 A
3035 A
3036 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցþցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ
МПК
A47G 23/00
B65D 81/00
A61B 17/00
H04 B1/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
462
462
463
464

U
U
U
U
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75

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐþþՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՆՆԵՐ
01.08.2016

№

08/1

Տեղեկþթյþններ

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 1730
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 998, 1107, 1108, 1113,
16083, 20439
73 (1) Ենթալիցենզատ ՓիԷյչ Յ¼րոփ
Ս.ա.ռ.լ., 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855,
Luxembourg, LU
73 (2) Ենթալիցենզառ «Յամ! Ռեսթորանթս
Ինթերնեյշնլ Ռաշա ընդ Սի Այ Էս»
սահմանափակ պատասխանատվ¼թյամբ
ընկեր¼թյ¼ն, Russia, 125171, Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, bld. 2, RU
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Լիցենզիայի տեսակը

ոչ բացառիկ

Գործողթյան ժամկետը

11.07.2026

Գործողթյան տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն

Գրանցված է

11.07.2016

_____________________

Գրանցմ No 1731
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 3457
73 (1) Իրավատեր ԷմԷսԴԻ Քընսյ¼մըր Քեըր,
Ինք., 3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee

Գրանցմ No 1732
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 3457
73 (1) Իրավատեր Բայեր Քընսյ¼մր Քեըր
Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, 100 Bayer Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, USA, US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Բայեր
Քընսյ¼մր Քեըր ԱԳ, Peter Merian-Strasse 84,
4002 Basel, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
11.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1733
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 21715
73 (1) Իրավատեր Բայեր Իսթ Քո¼սթ ԷլԷլՍի,
100 Bayer Boulevard, Whippany, New Jersey
07981, United States of America, US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Բայեր
Քընսյ¼մր Քեըր ԱԳ, Peter Merian-Strasse 84,
4002 Basel, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
11.07.2016
_____________________

38151, USA, US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Բայեր
Քընսյ¼մր Քեըր Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, 100 Bayer
Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, USA, US
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է

11.07.2016

_____________________

Գրանցմ No 1734
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 12447
73 (1) Իրավատեր Նովարթիս ԱԳ, 4002 Basel,
Switzerland, CH
73 (2) Իրավնքներն ստացող Նովարթիս
Քոնսյ¼ﬔր Հելս Ս.Ա., Route de l’Etraz, 1197,
Prangins, Switzerland, CH
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՆՆԵՐ
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Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
11.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1735
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 117
73 (1) Իրավատեր Ե.Ի. Դյ¼ Փոն դե Նեմ¼ր
ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, 1007 Market
Street, Wilmington, Delaware 19898, U.S.A, US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Դը Չեմ¼րս
Քամփնի ԷֆՍի, ԷլԷլՍի, 1209 Orange Street,
Wilmington DE 19801, USA, US
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
11.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1736
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 546, 547
73 (1) Իրավատեր Թոմսըն Ռոյթըրզ
(Սայընթիֆիք) ԷլԷլՍի, Դելավերի նահանգ,
1500 Spring Garden Street, 4th Floor, Philadelphia, Pennsylvania 19130, USA, US
73 (2) Իրավնքներն ստացող ՓրոՔ¼եսթ
ԷլԷլՍի, 789 E. Eisenhower Parkway, Ann Arbor,
Michigan 48108, USA, US
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
11.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1737
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 23642
73 (1) Լիցենզատ «Ինտերնեյշնլ Մասիս
տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյ¼նաբերական
հանգ¼յց, Գործարանային 10, AM

№

08/1

73 (2) Լիցենզառ «Գրանդ տոբակո»
Հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան,
Շահաﬕրյանների 22, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողթյան ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործող¼թյան ժամկետի ավարտը
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
12.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1738
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 3357
73 (1) Իրավատեր Ագլ¼կոն Սպեցիալդյ¼նգեր
ԳմբՀ, Heerdter Landstr. 199, D-40549 Dusseldorf, Germany, DE
73 (2) Իրավնքներն ստացող Կիբել ԳմբՀ
¼նդ Կո Սպեցիալդյ¼նգեր ԿԳ, Reutlingen, Germany, DE
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
13.07.2016
_____________________
Գործողթյան տարածքը

Գրանցմ No 1739
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 998, 1108, 16083, 20439
73 (1) Ենթալիցենզատ «Յամ! Ռեսթորանթս
Ինթերնեյշնլ Ռաշա ընդ Սի Այ Էս»
սահմանափակ պատասխանատվ¼թյամբ
ընկեր¼թյ¼ն, Russia, 125171, Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, bld. 2, RU
73 (2) Ենթալիցենզառ «Ֆասթֆ¼դ» ՓԲԸ,
ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 15, բն. 16, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողթյան ժամկետը
13.07.2026
Գործողթյան տարածքը Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
13.07.2016
_____________________
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Գրանցմ No 1740
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 7613, 18083, 20289
73 (1) Լիցենզատ ՍԱՍ Յ¼ԷսԷյ ԼԼՔ., 220 S
KENWOOD #300, GLENDALE, CA, 91205, United
States of America, US
73 (2) Լիցենզառ «Սաս-գր¼պ» ՍՊԸ,
Երևան, Մաշտոցի 18, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողթյան ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործող¼թյան ժամկետի ավարտը
Գործողթյան տարածքը Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
13.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1741
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 19935
73 (1) Իրավատեր «Էլիս ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան,
Պարոնյան 8/7, AM
73 (2) Իրավնքներն ստացող Արﬔն
Թավադյան, Երևան, Պարոնյան 8, բն.25, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
15.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1742
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 2094, 2096, 2097, 2098
73 (1) Իրավատեր Բ¼րժ¼ա, Ս.պ.Ա.Ս., 56
Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux, France, FR
73 (2) Իրավնքներն ստացող Քոթի Ֆրանս
ՍԱՍ, 14 Rue Du Quatre Septembre 75002 Paris,
France, FR
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
18.07.2016
_____________________

№

08/1

Գրանցմ No 1743
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 21209
73 (1) Իրավատեր Նոքսել Քորփորեյշն, 11050
York Road, Hunt Valley Maryland 21030-2098,
United States of America, US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի, One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
19.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1744
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 3398, 3399, 6874
73 (1) Իրավատեր Սադըրն Քամֆրթ
Փրոփըրթիս, Ինք., 4040 Civic Center Drive,
Suite 528, San Rafael, California, 94903, USA, US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Սազերակ
Բրենդզ, ԷլԷլՍի, 10400 Linn Station Road, Suite
300, Louisville, Kentucky 40223, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
19.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1745
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 3590, 3593
73 (1) Իրավատեր Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո «Բրիթիշ Աﬔրիքն Թբեքո¼Յավա», 3-ya ul. Yamskovo polya. 9, 125124,
Moskva, RU
73 (2) Իրավնքներն ստացող Քլո¼սդ
Ջոինթ Սթոք Քամփնի «Բրիթիշ Աﬔրիքն
Թբեքո¼-ԷսՓիԲի», 38 3rd Konnaya, Lahta
Street, St. Petersburg, Russia 197729, RU
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
19.07.2016
_____________________

79
79

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՆՆԵՐ
01.08.2016

Գրանցմ No 1746
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 3343, 3344
73 (1) Լիցենզատ ԷյչԷսԲիՍի Գր¼փ
Մենիջմընթ Սըրվիսիզ Լիﬕթիդ, 8 Canada
Square, London E14 5HQ, United Kingdom, GB
73 (2) Լիցենզառ «Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ
Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Տերյան 66, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողթյան ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործող¼թյան ժամկետի ավարտը
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
19.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1747
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 15007
73 (1) Իրավատեր ՕԱՕ «Կիևսկիյ կարտոննո–
բ¼մաժնիյ կոմբինատ», Obukhov, ul.Kievskaya
130, Kievskaya oblast, Ukraina, UA
73 (2) Իրավնքներն ստացող Չաստնոյե
ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Կիևսկիյ
կարտոննո–բ¼մաժնիյ կոմբինատ», 08700,
Kievskaya obl., Obukhov, ul. Kievskaya 130,
Ukraina, UA
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
21.07.2016
_____________________

№

08/1

Գրանցմ No 1748
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 12345, 13966
73 (1) Լիցենզատ Աստեքս Ֆարմասյ¼թիքլս,
Ինք., 4420 Rosewood Drive, Suite 200, Pleasanton, California 94588, USA, US
73 (2) Լիցենզառ Օց¼կա Ֆարմասյ¼թիքլ
Քո., Լթդ., Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-4
Kanan, Minato-Ku, Tokyo 108-8242, Japan, JP
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողթյան ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործող¼թյան ժամկետի ավարտը
Գործողթյան տարածքը Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
22.07.2016
_____________________

Գրանցմ No 1749
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 24001
73 (1) Իրավատեր «Սեﬕնա քընսալթինգ»
ՓԲԸ, Երևան, Մելք¼մով 18/8, AM
73 (2) Իրավնքներն ստացող «Սիրկապ
Արﬔնիա» ՓԲԸ, Երևանի մասնաճյ¼ղ, ք.
Երևան, Ագաթանգեղոսի 2/2, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջ¼թյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետ¼թյ¼ն
Գրանցված է
22.07.2016
_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՆՆԵՐ
01.08.2016

№

08/1

Տեղեկþթյþններ

գյþտերի արտոնագրերի գործողþթյան դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողþթյան
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

2981

03.06.2015

Տեղեկþթյþններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողþթյան
դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողþթյան
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

401U

09.12.2015

402U

25.12.2015

Տեղեկþթյþններ
արդյþնաբերական նմþշի նկատմամբ տրամադրված իրավþնքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

252S

Գործողþթյան
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

31.12.2015

81
81

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
01.08.2016

08/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 3035
(13) A
A43B3/00
A43B7/00
(21) AM20160031
(22) 06.04.2016
(72) Ашот Папоян (AM), Грайр Акопян (AM)
(73) Ашот Папоян, 3118, Гюмри, 26 Комисарнери
60 (AM), Грайр Акопян, 3104, Гюмри, Цнндатан
24 (AM)
(54) Обувь–генератор
(57) Изобретение
относится к производству
обуви специального назначения – с возможностью выработки электроэнергии.
В каблуке обуви-генератора размещено
устройство для выработки электроэнергии,
который имеет корпус, в верхней части
которого установлена плоская пружина, взаимодействующая с выполняющим возвратнопоступательное движение поршнем, механизм
преобразующий
движение
поршня
во
вращательное и генератор. На конце поршня
закреплен горизонтальный мультипликативный
рычаг,
длинная
периферия
которого
кинематически сопряжена с перпендикулярно
закрепленной в корпусе зубчатой линейкой.
Зубчатая
линейка
зацеплена
маленьким
зубчатым колесом, установленного в корпусе
блока зубчатых колес, а большое зубчатое колесо
зацеплено с промежуточным зубчатым колесом,
на двух концах соосной площадки которого
с возможностью поворота установлены две
собачки. Собачки взаимодействуют с выступами,
выполненными на боковой поверхности ротора.
Упрощается конструкция, поднимается
надежность, 2 ил.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3036
(13) A
G01N33/00
(21) AM20160036
(22) 22.04.2016
(72) Артур Грабский (AM), Эмма Манукян (AM)
(73) Артур Грабский, 0019, Ереван, Сосе 38
(AM), Эмма Манукян, 0002, Ереван, Московяна
28, кв. 106 (AM)
(54) Способ оценки повреждения клеток эпителия мочевой системы после дистанционного
ударно-волнового камнедробления
(57) Изобретение относится к области медицинской диагностики, в частности, к способам
оценки повреждения эпителиальных клеток
мочевой
системы
после
дистанционной
литотрипсии (камнедробление).
Методом микроскопического исследования
осуществляют динамическое обследование
нативных препаратов мочевого осадка и
окрашенных мазков. Мочу для анализа берут
перед
камнедроблением,
непосредственно
после, а также через два часа, через два и
четыре дня, методом морфометрии переводят
качественные характеристики в количественные,
подсчитывают
индекс
деструкции
эпителиальных клеток в 10 полях зрения по
следующей формуле ИД = Хцп/Хэп, где, ИДпоказатель повреждения клеток эпителия,
Хцп – эпителиальные клетки с выраженными
цитопатологическими изменениями, а Хэп –
средне-статистическое количество клеток (Хэп =
Σэп/10) в одном поле зрения, где Σэп – общее
число клеток, степень повреждения клеток
эпителия оценивают по значению показателя
повреждения клеток эпителия.
Повышается эффективность и точность
способа.
_____________________

84
84

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

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

номер патента

13

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

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

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
01.08.2016

08/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 462
(13) U
A47G 23/00
B65D 81/00
(21) AM20160037U
(22) 26.04.2016
(72) Вардан Варданян (AM)
(73) Вардан Варданян, 0033, Ереван, Ерзнкяна
1, кв. 26 (AM)
(54) Защитная втулка для одноразового
стакана
(57) Полезная модель относится к теплозащитным втулкам, подаваемым с одноразовыми стаканами, наполненными горячей жидкостью.
Втулка содержит кольцеобразный корпус,
насаживаемый на верхнюю часть стакана. Втулка
выполнена в виде кольцевого желоба, диаметр
осевого отверстия которого соответствует
наружному диаметру верхней части стакана, а
высота наружной стенки желоба больше высоты
его внутренней стенки.
В вариантах осуществления разность
высот наружной и внутренней стенок желоба
составляет 10-15 мм, а кромки стенок желоба
закруглены.
Упрощается конструкция втулки, повышается удобство пользования ею, 4 ил.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 463
(13) U
A61B 17/00
(21) AM20160038U
(22) 28.04.2016
(72) Арман Акопян (AM)
(73) Арман Акопян, 0015, Ереван, Пароняна 21 (AM)
(54) Дискобор
(57) Полезная модель относится к используемому в нейрохирургической практике
инструментарию, в частности, к хирургическим
инструментам
для
удаления
грыжи
межпозвоночного диска методом чрескожной
эндоскопии.
Дискобор имеет стержнеобразный корпус,
на одном конце которого закреплен зубчатый

резец, а другой конец корпуса выполнен с
возможностью закрепления ручки. Резец
выполнен шарообразным. Режущий край
зубцов резца выполнен спиральным при этом,
диаметр резца меньше диаметра корпуса в 1,1
– 1,3 раза. Сокращается продолжительность
действия по дроблению удаляемого в процессе
операции секвестра, облегчается работа щипцов
по удалению раздробленных частиц, 4 ил.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 464
(13) U
H04 B1/00
(21) AM20160032U
(22) 12.04.2016
(72) Армен Маркосян (AM)
(73) ЗАО “Сатурн-Акиа”, 2201, г. Абовян, Севана
11 (AM)
(54) Групповой комплект дифференциальных
систем
(57) Полезная модель относится к области
связи, в частности, к коммутационной технике и
может быть использована для преобразования
двухпроводного окончания в четырёхпроводное,
и обратно.
Групповой комплект дифференциальных
систем состоит из устройства электропитания,
генератора индукторного вызова, генератора
тонального вызова и шести комплектов
дифференциальных систем, при этом, каждый
комплект
включает
дифференциальную
систему, приёмник тонального вызова и
приёмник индукторного вызова. Групповой
комплект дополнительно включает микроконтроллер управления, при этом, выходы
микроконтроллера соединены к генераторам
индукторного вызова и тонального вызова, а
входы соединены к приёмникам тонального
вызова и индукторного вызова.
Расширяются функциональные возможности комплекта, 1 ил.
_____________________
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Պետþթյþնների, տարածքների
և ﬕջկառավարական կազմակերպþթյþնների

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
Աﬕրայþթյþններ
Աֆղանստան
Անտիգþա և
Բարբþդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփականþթյան աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպþթյþն
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արþբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բþրկինա Ֆասո
Բþլղարիա
Բահրեյն
Բþրþնդի
Բենին
Բերմþդա
Բրþնեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահաﬓեր
Բþթան
Բþվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյþնաբերական
նմþշների Բենիլյþքսի
գերատեսչþթյþն
Բելառþս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետþթյþն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետþթյþն
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
Կþկի Կղզիներ
Չիլի
Կաﬔրþն
Չինաստան
Կոլþմբիա
Կոստա Ռիկա
Կþբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետþթյþն
Գերմանիա
Ջիբþթի
Դանիա
Դոﬕնիկա
Դոﬕնիկյան
Հանրապետþթյþն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպþթյþն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շþկայի
ներդաշնակման
գերատեսչþթյþն
(ապրանքային նշաններ
և արդյþնաբերական
նմþշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչþթյþն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորþթյþն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետþթյþնների
համագործակցþթյան
խորհրդի արտոնագրային վարչþթյþն
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
Գþեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հþնաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաþ
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդþրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հþնգարիա
Մտավոր
սեփականþթյան
համաշխարհային
կազմակերպþթյան
ﬕջազգային բյþրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետþթյþն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպþչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետþթյþն
Կորեայի
Հանրապետþթյþն
Քþվեյթ
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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
Հանրապետþթյþն
Լիբանան
Սենտ Լյþսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյþքսեմբþրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետþթյþն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյþսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիﬖեր
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նաﬕբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագþա
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
Նաþրþ
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականþթյան աֆրիկյան
կազմակերպþթյþն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերþ
Պապþա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտþգալիա
Պալաþ
Պարագվայ
Կատար
Եվրոﬕþթյան բþյսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռþﬕնիա
Ռþսաստանի
Դաշնþթյþն
Ռþանդա
Սաþդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սþդան
Շվեդիա
Սինգապþր
Սþրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սþրինամ
Սաո Թոﬔ և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետþթյþն

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
Տþրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թþրքﬔնստան
Թþնիս
Տոնգա
Թþրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տþվալþ
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետþթյþն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Աﬔրիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրþգվայ
Ուզբեկստան
Սþրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսþելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանþատþ
Մտավոր սեփականþթյան համաշխարհային կազմակերպþթյþն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եﬔն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյ¼թյ¼ն չ¼նի
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