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ԳՅՈՒՏԵՐ

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

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր
B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54

գյուտի անվանումը

56

տեղեկատվության աղբյուրներ

57

գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62

ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3040
(13) A
F02B 75/00
(21) AM20160019
(22) 03.03.2016
(72) Մարատ Միհրանի Հարությունյան (AM),
Անի Գայֆերոսի Հակոբյան (AM)
(73) Մարատ Միհրանի Հարությունյան, 0062,
Երևան, Մոլդովական 44/1, բն. 7 (AM), Անի
Գայֆերոսի Հակոբյան, 0014, Երևան, Ն.
Տիգրանյանի 19/1, բն. 54 (AM)
(54) Ներքին այրման շարժիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է ներքին այրման
շարժիչներին` մասնավորապես ներքին այրման
շարժիչի կառուցվածքին և կարող է օգտա
գործվել ավտոմոբիլային շարժիչաշինության
մեջ:
Ներքին այրման շարժիչն ունի առաջնային
լիսեռ, գլանների մեջ տեղակայված մխոցներ,
դրանց միակցված շարժաթևեր, երկու նույնա
կան միմյանց զուգահեռ և շարժաթևերի միջոցով
մխոցներին միակցված ծնկաձև լիսեռներ,
ընդ որում առաջնային ու ծնկաձև լիսեռ
ների
վրա նստեցված են անիվներ, որոնք միմյանց
հետ փոխգործակցում են: Երկու ծնկա
ձև և
առաջնային լիսեռների անիվները նույ
նական
աստղանիվներ են, որոնց փոխգործակցումը
իրականացված է շղթայավոր փոխանցման
միջոցով: Առաջնային լիսեռի պոչամասին կոշտ
միակցված է կցաշուրթ: Ծնկաձև լիսեռներից
յուրաքանչյուրի պոչամասին տեղադրված է
համաժամիչ, որը կառավարվում է էլեկտրո
նային ավտոմատ կառավարման սարքի
միջոցով:
Ապահովվում է շարժիչի աշխատանքային
բեռնվածության մեծացում, վառելիքի ծախսի
փոքրացում և շարժիչի շահագործման ժամկետի
երկարացում, 3 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3041
(13) A
F02B 75/00
(21) AM20160020
(22) 03.03.2016
(72) Մարատ Միհրանի Հարությունյան (AM),
Անի Գայֆերոսի Հակոբյան (AM)

(73) Մարատ Միհրանի Հարությունյան, 0062,
Երևան, Մոլդովական 44/1, բն. 7 (AM), Անի
Գայֆերոսի

Հակոբյան,

0014,

Երևան,

Ն.

Տիգրանյանի 19/1, բն. 54 (AM)
(54) Ներքին այրման շարժիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է ներքին այրման
շարժիչներին` մասնավորապես ներքին այրման
շարժիչի կառուցվածքին և կարող է օգտագոր
ծվել ավտոմոբիլային շարժիչաշինության մեջ:
Ներքին այրման շարժիչն ունի իրանի մեջ
տեղակայված առաջնային լիսեռ, գլանների
մեջ տեղակայված մխոցներ, դրանց միակցված
շարժաթևեր, երկու միմյանց զուգահեռ և
շարժաթևերի միջոցով մխոցներին միակցված
ծնկաձև լիսեռներ: Առաջնային ու ծնկաձև
լիսեռների վրա նստեցված են ատամնանիվներ,
որոնք միմյանց հետ փոխգործակցում են:
Երկու ծնկաձև և առաջնային լիսեռները
փոխգործակցում են երկու ծնկաձև լիսեռների
միջև տեղադրված միջանկյալ լիսեռի վրա
նստեցված ատամնանիվի միջոցով: Երկու
ծնկաձև, միջանկյալ և առաջնային լիսեռների
վրա նստեցված ատամնանիվները նույնական
են: Առաջնային
լիսեռի պոչամասին կոշտ
միակցված է կցաշուրթ: Ծնկաձև լիսեռներից
յուրաքանչյուրի պոչամասին տեղադրված է
համաժամիչ, որը կառավարվում է էլեկտրո
նային ավտոմատ կառավարման սարքի
միջոցով:
Ապահովվում է շարժիչի աշխատանքային
բեռնվածության մեծացում, վառելիքի ծախսի
փոքրացում և շարժիչի շահագործման ժամկետի
երկարացում, 3 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3042
(13) A
F02M21/00
F02M23/00
(21) AM20150015
(22) 16.02.2015
(72) Արման Ռոբերտի Սիմոնյան (AM), Ռազմիկ
Մակարի Բալայան (AM)
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2016

(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 74 (AM)
(54) Ներքին այրման շարժիչի համակցված
սնման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը,
մասնավորապես` ներքին այրման շարժիչի
համակցված սնման համակարգերին։
Համակարգն
ունի
խողովակաոստով
օդառիչ
պարունակող
օդազտիչ
սարք,
էլեկտրոնային կառավարման բլոկ և դրան
միացված վառոցքային անջատիչ: Համակարգը
լրացուցիչ
ունի
կառավարման
բլոկին
միացած դարձափոխային էլեկտրաշարժիչ
և ջերմաստիճանային տվիչ: Համակարգն
ունի դիաֆրագմայի տեսքով իրականացված
օդի հոսքը կարգավորող հանգույց, որը
կազմված է անշարժ և շարժական մասերից ու
շարժական մասի հետ փոխազդող մանգաղաձև
թիթեղիկներից: Ընդ որում, անշարժ մասը
նստեցված է օդառիչի խողովակաոստին, իսկ
շարժական մասն էլեկտրաշարժիչի լիսեռի
վրա տեղակայված ատամնանիվի միջոցով
մշտական կառչման մեջ է դարձափոխային
էլեկտրաշարժիչի հետ:
Ապահովվում է շարժիչի արագ գործար
կումը ցածր ջերմաստիճաններում, բարձրաց
վում է շարժիչի երկարակեցությունը, 9 նկ.։  
_____________________

09/1

№ՄԱՍ 1

(51) 2016.01
(11) 3043
(13) A
G01J5/00
(21) AM20160047
(22) 27.05.2016
(72) Արմեն Կուզանյան (AM), Աստղիկ Կուզանյան
(AM), Վահան Նիկողոսյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտություն
ների ինստիտուտ», պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (AM)
(54) Ջերմաէլեկտրական դետեկտորի բազմա
շերտ տվիչ
(57)
Գյուտը
վերաբերում
է
թույլ
ճառագայթման
գրանցման
բնագավառին,
մասնավորապես ինֆրակարմիր, տեսանելի,
ուլտրամանուշակագույն
և
ռենտգենյան
միջակայքի միակի ֆոտոնների գրանցմանը:
Ջերմաէլեկտրական դետեկտորի բազմա
շերտ տվիչը բաղկացած է ֆոտոնների կլա
նիչից, ջերմակլանիչից և ջերմաէլեկտրական
թաղանթից: Ֆոտոնների կլանիչը տեղադրված
է ջերմաէլեկտրական թաղանթի վրա, որը
տեղադրված է
ջերմակլանիչի վրա, ընդ
որում ֆոտոնների կլանիչը և ջերմակլանիչը
գերհաղորդիչ են ու կատարում են նաև
էլեկտրական հպակների դեր: Ջերմակլանիչը և
ֆոտոնների կլանիչը միանում են չափող սարքին
գերհաղորդիչ լարերով:
Բարձրացվում է ջերմաէլեկտրական տվիչի
ֆոտոնների հաշվարկի արագությունը, 6 նկ.:
(74) Արեգ Պետրոսյան
_____________________

7

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

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

արտոնագրի համարը

13
		
21
		
22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
72
73
74
85
86
87

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
01.09.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 465		
(13) U
E04G 11/00
(21) AM20160041U
(22) 03.05.2016
(72) Տիգրան Հակոբյան (AM), Վալտեր
Աթանեսյան (AM)
(73) Տիգրան Հակոբյան, 0022, Երևան, ԱվանԱռինջ 2/6, բն. 4 (AM), Վալտեր Աթանեսյան,
0037, Երևան, Բաբայան 36, բն. 23 (AM)
(54) Միաձույլ պատերի կառուցման կաղա
պարամած
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
շինարարության բնագավառին և կարող է
օգտագործվել միաձույլ պատերի կառուցման
համար:
Միաձույլ պատերի կառուցման կաղա
պարամածն ունի երկու П-աձև շրջանակ, որոնց
վրա ուղղաձիգ ամրակցված են երկու միմյանց
զուգահեռ վահան և երկու հենականգնակ,
ընդ որում վահաններից մեկը հոդակապորեն
միակցված
է
П-աձև
շրջանակներին:
Վահանի ուղղաձիգ կողերին հոդակապորեն
ամրակցված են երկու լծակ: Հոդակապորեն
միակցված վահանի ուղղաձիգ կողերին կոշտ
ամրակցված են վռաններ, որոնց մեջ շրջման
հնարավորությամբ տեղակայված են Г-աձև
տարրեր՝ երեսպատման սալերի սևեռման
համար: Լծակները միմյանց ամրակցված են
ընդհանուր ձողով, իսկ հենականգնակներից
յուրաքանչյուրի ստորին մասն իրականացված
է
ջերմամեկուսիչ
տարրերի
ընդգրկման
հնարավորությամբ: Հոդակապորեն միակցված
վահանը կատարված է ճաղավանդակի տեսքով:
Ավելացվում է կաղապարամածի աշխա
տանքի հուսալիությունը, 4 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 466
(13) U
E04G11/00
E04G21/00
(21) AM20160040U
(22) 03.05.2016
(72) Տիգրան Հակոբյան (AM), Վալտեր
Աթանեսյան (AM)
(73) Տիգրան Հակոբյան, 0022, Երևան, ԱվանԱռինջ 2/6, բն. 4 (AM), Վալտեր Աթանեսյան,
0037, Երևան, Բաբայան 36, բն. 23 (AM)
(54) Սյուների կառուցման եղանակ
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
շինարարության բնագավառին և կարող է
կիրառվել
շինությունների
երկաթբետոնե
միաձույլ սյուների կառուցման համար:
Համաձայն սյուների կառուցման եղանակի,
տեղադրում են ամրանային հիմնակմախք
և
ապակեպլաստե
կաղապարամածային
վահաններ, դրանք միացնում են փականքներով,
որից հետո տեղադրում են բետոնախառնուրդ:
Կաղապարամածային վահաններն ամբողջ
երկարությամբ լրացուցիչ ընդգրկում են իրար
միակցված երկու հանովի տարրերով, որոնցից
յուրաքանչյուրն իրականացված է ուղիղ անկյան
տակ իրար ամրակցված ճաղավանդակավոր
շրջանակների տեսքով, որից հետո հանովի
տարրերն
ուղղաձիգության
են
բերում
դիմակալների օգնությամբ: Բետոնախառնուրդի
տեղադրումից հետո բետոնը թրթռախտացնում
են և 45-60 րոպե հետո հեռացնում են հանովի
տարրերը:
Բարձրացվում է սյունի ամրությունը, 3 նկ.:
_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20140193		

(111) 24867

(220) 14.02.2014

(151) 23.08.2016

			(181) 14.02.2024
(730) Մասթըր Ինթըրնեյշընլ Դիվելըփմենթ, IR
(442) 08.05.2014
(540)

(526) Պարսկերեն գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ, երկնագույն, կանաչ և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. կենցա
ղային լվացող միջոցներ և սպիտակեցնող
պատրաստուկներ լվացքի համար, շամ
պուններ,
մանկական
շամպուններ,
շամպուններ մարմնի համար, օճառներ և
օճառի փոշի, մազերի լոսյոններ, հեղուկներ
ձեռքերի լվացման համար, ձեռքի մաքրող
ժելեր,
ատամի
մածուկներ,
հեղուկներ
աման լվանալու համար, կոնդիցիոներներ
մազերի համար, պատրաստուկներ լվանալիս
սպիտակեղենի
փափկացման
համար,
սպիտակեցնող պատրաստուկներ, մաքրող
միջոցներ ապակիների և պատուհանների
համար, մաքրող միջոցներ ջեռոցների համար,
սպիտակեցման նյութեր լվացքի համար,
լվացող միջոցներ լոգասենյակների համար,
մաքրող միջոցներ ավտոմոբիլների համար,
օդի բուրումնավետարարներ ավտոմոբիլների
համար, լվացքի փոշի ձեռքով լվանալու համար,
հաբերի տեսքով լվացող միջոցներ լվացքի և
աման լվանալու մեքենաների համար, հեղուկ
և փոշենման լվացող միջոցներ աման լվանալու

մեքենաների համար, մածուկի և հեղուկի
տեսքով մաքրման միջոցներ մակերեսների
համար, գորգեր լվանալու շամպուններ հեղուկի
և փրփուրի տեսքով, բազմաֆունկցիոնալ հեղուկ
պատրաստուկներ խողովակների մաքրման
համար, պատրաստուկներ բերանի խոռոչի
ողողման համար (բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների), բերանի
խոռոչի թարմացման դրաժեներ, կենցաղային
հակադիրտներ,
ախտահանող
մաքրող
միջոցներ.
դաս 5. վարակազերծիչ (ախտահանիչ)
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար,
ռեպելենտներ (վանող նյութեր) միջատների
համար, ֆունգիցիդներ, օդի թարմացուցիչներ,
հականեխիչ ժելեր, տակաշորեր (մանկական
անձեռոցիկներ),
մանկական
տակաշորվարտիքներ, մանկական անձեռոցիկներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20150871		

(111) 24868

(220) 22.06.2015

(151) 23.08.2016

			(181) 22.06.2025
(730) Էփլ Ինք., US
(442) 03.07.2015
(540)

(511)
դաս 34. ծխելու պիտույքներ. մոխրաման
ներ. լուցկի. կրակայրիչներ ծխողների համար.
էլեկտրոնային սիգարետներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20151191		

(111) 24869

(220) 13.08.2015

(151) 23.08.2016

			(181) 13.08.2025

13
13

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(730) Բերի Նիթվեր Լիմիթիդ, UK
(442) 18.09.2015
(540)

(511)
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յու
թյուններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20151476		

(111) 24870

(220) 12.10.2015

(151) 23.08.2016

			(181) 12.10.2025
(730) «Ռոյալ ջելի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Եղվարդ, Ազատամարտիկների թաղ. 9-րդ փ.,
տուն 36, AM
(442) 05.11.2015
(540)

(526) «Royal Jelly» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կարմիր, նարնջագույն և կապույտ
գունային համակցությամբ:

09/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ
րաստուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151493		
(111) 24871
(220) 15.10.2015
(151) 23.08.2016
			(181) 15.10.2025
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(442) 18.01.2016
(310) 013964259 (320) 20.04.2015 (330) EM
(540)
(511)
դաս 5. սննդային հավելանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

14
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(210) 20151680		

(111) 24872

(220) 20.11.2015

(151) 23.08.2016

			(181) 20.11.2025
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(442) 18.01.2016
(310) 014099774 (320) 21.05.2015 (330) EM
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր գույնով:
(511)
դաս 5. սննդային հավելանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151791		

(111) 24873

(220) 11.12.2015

(151) 23.08.2016

			(181) 11.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.01.2016
(540)

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

(210) 20151794		

(111) 24874

(220) 11.12.2015

(151) 23.08.2016

			(181) 11.12.2025

09/1

№ՄԱՍ 1

(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:
_____________________

(210) 20151795		

(111) 24875

(220) 11.12.2015

(151) 23.08.2016

			(181) 11.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,

15
15

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
_____________________

(210) 20151796		

(111) 24876

(220) 11.12.2015

(151) 23.08.2016

			(181) 11.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
_____________________

(210) 20151797		

(111) 24877

(220) 11.12.2015

(151) 23.08.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.01.2016
(540)
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
_____________________

(210) 20160022		

(111) 24878

(220) 19.01.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 19.01.2026
(730) Քյոնիգ Լյուդվիգ Ինթերնեյշնլ ԳմբՀ ընդ
Քո. ԿԳ, DE
(442) 01.03.2016
(540)

			(181) 11.12.2025
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(526) Բացի «KALTENBERG» բառից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպե
լիքներ, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, ոչ
ալկոհոլային խնձորի հյութ, գարեջուր, գարեջրի
քաղցու, մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր,
մրգային ոչ ալկոհոլային օշարակներ, հյութեր,
բանջարեղենային հյութեր (խմիչքներ), գայլուկի
հյութ
գարեջուր
պատրաստելու
համար,
կոճապղպեղի գարեջուր, ածիկի գարեջուր,
ածիկի քաղցու, սմուդի (բանջարեղենային կամ
մրգային խառնուրդների հիմքով խմիչքներ),
տոմատի հյութ, չֆերմենտավորված մաճառ:
(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20160042		

(111) 24879

(220) 22.01.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 22.01.2026
(730) ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփո
րեյթիդ, Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US
(442) 16.03.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. համակարգչային ապարատների
և
ծրագրային
պլատֆորմներ՝
վճարում
ների, դրամագործության, վարկաքարտերի,
հաշվեքարտերի, վճարաքարտերի, ավտո
մա
տացված
դրամամեքենաների
(բան
կոմատների),
կուտակված
գումարի,
էլեկտրոնային
դրամամիջոցների
փոխան
ցումների,
էլեկտրոնային
վճարումների,
հաշվեվճարների տվյալների էլեկտրոնային
մշակման
և
փոխանցման,
կանխիկ
վճարումների,
գործարքների
իսկության,
երթուղման, իրավազորության տրամադրման,
կարգավորման և վերահսկման, խարդա
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խությունների բացահայտման և վերահսկման,
աղետներից
և
վթարներից
առաջացած
վնասների և կորուստների վերականգնման
և ծածկագրման, գաղտնագրման ծառայու
թյունների
աջակցման,
իրականացման
հեշտացման
և
կառավարման
համար.
համակարգչային ծրագրեր և ապարատներ՝
գործողության մոտակա շառավղով կապի
(NFC) սարքերի և ռադիոհաճախականության
նույնականացման (RFID) սարքերի նույնա
կանացման և վավերացման աջակցման
և հեշտացման համար. համակարգչային
ծրագրեր և ապարատներ, որոնք ներառում
են էլեկտրոնային թվային դրամապանակ,
որը պահպանում է հաճախորդի հաշվի
մասին տեղեկատվություն առևտրի կետերում
կուպոններին, վաուչերներին, վաուչերների
ծածկագրերին,
վերադարձվող
ավելցուկ
գումարին մուտք գործելու և հավատարմության
կամ դրամային պարգևատրում ստանալու
համար, ինչը կարող է ավանդադրվել
իրենց հաշիվներին. գիտական սարքեր և
գործիքներ. մագնիսական տեղեկակիրներ,
ձայնագրման սկավառակներ. կանխավճարով
աշխատող
ապարատների
մեխանիզմներ.
դրամարկղային
ապարատներ.
տեղեկա
տվության
մշակման
սարքավորումներ.
համակարգիչներ, համակարգչային ապա
րատներ,
համակարգչային
ծրագրային
արտադրանք և համակարգչային ծրագրեր.
հեռահաղորդակցություն
և
էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ, այն է` տվյալների,
ներառյալ՝ ձայնի և պատկերների գրառման,
հաղորդման և վերարտադրման սարքեր.
հաշվիչ մեքենաներ. տվյալների, ներառյալ՝
ձայնի և պատկերների գրառման, հաղորդման,
վերարտադրման
սարքեր.
մագնիսական
գրառումների կրիչներ. գլոբալ համակարգչային
ցանցի միջոցով ֆինանսական հաշիվների և
հաշվետվությունների հետևման, կառավարման
և վերլուծման սարքեր. համակարգչային
ապարատներ և ծրագրեր, մասնավորապես՝
տեղային և գլոբալ համակարգչային ցանցերի
զարգացման, տեխնիկական սպասարկման
և
օգտագործման
համար.
հիշողության
քարտեր և հիշողություններում պահպանվող
տվյալներ,
այդ
թվում՝
ինտեգրալային
սխեմայով հիշողություններ և բանկային
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քարտերի
հիշողություններ
կարդալու
համակարգեր.
ներբեռնվող
էլեկտրոնային
հրատարակություններ. տպիչ սարքեր, այդ
թվում՝ տվյալների մշակման համակարգերի և
ֆինանսական գործարքների համակարգերի
տպիչ սարքեր. բանկային հիմնարկ
ների
ավտոմատացված
դրամամեքենաներ
(բանկո
մատներ) և թղթադրամի հաշվիչներ.
կոդավորիչներ
և
ապակոդավորիչներ.
մոդեմներ. համակարգչային ապարատներ և
ծրագրեր էլեկտրոնային միջոցներով անլար
ցանցերի, գլոբալ համակարգչային ցանցերի
և (կամ) շարժական հեռահաղորդակցական
սարքերի միջոցով իրականացվող վճարային
գործարքների աջակցման և հեշտացման
համար. համակարգչային ապարատներ և
ծածկագրման
համակարգչային
ծրագրեր,
ծածկագրման
բանալիներ,
թվային
վկայագրեր,
թվային
ստորագրություններ,
համակարգչային ծրագրեր անհատների, բան
կային և ֆինանսական հիմնարկների կողմից
օգտագործվող սպառողների գաղտնի տեղեկա
տվության որոնման և փոխանցման և տվյալների
անվտանգ պահպանման համար. ներբեռնվող
համակարգչային ծրագրեր և կիրառական
ծրագրեր
շարժական
հեռախոսների
և այլ թվային սարքերի համար, որոնք
հնարավորություն են ընձեռում օգտատերերին
մուտք գործել կուպոններին, վաուչերներին,
վաուչերների ծածկագրերին, վերադարձվող
ավելցուկ գումարներին, գների համեմատման
մասին
տեղեկատվությանը,
ապրանքների
մասին
ակնարկներին,
երրորդ
անձանց
առևտրային վեբկայքերի հղումներին և զեղչերի
մասին
տեղեկատվությանը.
ներ
բեռնվող
համակարգչային ծրագրեր և կիրառական ծրա
գրեր, որոնք հնարավորություն են ընձեռում
օգտատերերին մուտք գործել ապրանքը և
առևտուրը խթանող առաջարկներին և ստանալ
դրամային պարգևատրումներ, որոնք կարող են
ավանդադրվել իրենց հաշիվներին. անհպում
վճարային տերմինալների հետ օգտագործվող
կիրառական
ծրագրեր,
որոնք
առևտուր
իրականացնողներին հնարավորություն են
ընձեռում կատարել անհպում շարժական
առևտրային գործարքներ, հավատարմության
հավաստագրերի
անհպում
ցուցադրում
և
կուպոնների,
զեղչերի,
վերադարձվող
ավելցուկ գումարի, վաուչերների և հատուկ
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առաջարկների անհպում մարում. կիրառական
ծրագրեր, որոնք առևտուր իրականացնող
ներին հնարավորություն են ընձեռում անհպում
RFID կամ NFC կապով փոխանցել կուպոններ,
վերադարձվող
ավելցուկ
գումարներ,
զեղչեր, վաուչերներ և հատուկ առաջարկներ
անմիջականորեն սպառողների շարժական
հեռահաղորդակցական
սարքերին.
կիրա
ռական ծրագրեր, որոնք առևտուր իրականաց
նողներին հնարավորություն են ընձեռում
տեղադրել
հայտարարությունների
սմարթ
տախտակներ
մանրածախ
և
մեծածախ
առևտրի
խանութների
ներսում,
որոնց
սպառողները կարող են միանալ իրենց
շարժական հեռահաղորդակցական սարքերի
միջոցով՝ անհպում RFID կամ NFC կապով
տրամադրվող
կուպոններին,
զեղչերին,
վերադարձվող
ավելցուկ
գումարներին,
վաուչերներին և հատուկ առաջարկներին
մուտք
գործելու
համար.
ինտեգրալային
միկրոսխեմաներ շարժական հեռախոսներում,
NFC և RFID սարքերում օգտագործման
համար.
մագնիսական
ծածկագրված
քարտեր և ինտեգրալային սխեմայով չիպեր
(սմարթ քարտեր) պարունակող քարտեր.
անվտանգության
ծածկագրված
անցա
քարտեր. անվտանգության ֆունկցիաներով
ծածկագրված քարտեր իսկության ճանաչման
նպատակով. անվտանգության ֆունկցիաներով
ծածկագրված քարտեր ինքնության ճանաչման
նպատակով.
հոլոգրամային
քարտեր.
վարկային վճարաքարտեր (որոշակի խանութի),
բանկային
քարտեր,
վարկաքարտեր,
հաշվեքարտեր, չիպային քարտեր, կուտակված
գումարով քարտեր, էլեկտրոնային տեղեկակիր
քարտեր, վճարաքարտեր և ծածկագրված
վճարաքարտեր. բանկային քարտեր, այդ
թվում՝ տպագրված բանկային քարտեր և
մագնիսական հիշողությունների և ինտե
գրալային սխեմայով հիշողությունների օգտա
գործմամբ
բանկային
քարտեր.
քարտի
ընթերցիչներ. մագնիսական ծածկագրված
քարտերից
ընթերցիչներ,
էլեկտրոնային
տեղեկակիր քարտի ընթերցիչներ, ընթերցման
մագնիսական սարքեր ծածկագրված քարտերի
համար.
էլեկտրոնային
ծածկագրման
սարքավորումներ, համակարգչային ապա
րատներ, համակարգչային վերջնասարքեր
(տերմինալներ), համակարգչային ծրագրեր`

18
18

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

ֆինանսական ծառայությունների, դրամա
գործության
և
հեռահաղորդակցական
արդյունաբերության
մեջ
օգտագործման
համար. համակարգչային ծրագրեր, որոնք
մշակված են սմարթ քարտերը վերջնասարքերի
և ընթերցիչների հետ փոխգործելու համար.
ներբեռնվող և նախապես բեռնված ծրագրեր,
որոնք
սպառողին
հնարավորություն
են
ընձեռում մուտք գործել կուպոններին, զեղչերին,
վերադարձվող
ավելցուկ
գումարներին,
վաուչերներին և հատուկ առաջարկներին
առցանց՝ վեբկայքերի միջոցով, տպագրված
նյութերից կուպոնների, զեղչերի, վերադարձվող
ավելցուկ գումարների, վաուչերների և հատուկ
առաջարկների տեսածրման միջոցով, և
շարժա
կան հեռախոսներին և NFC կապով
տպումը կամ հայտարարությունների տախ
տակների աշխատանքն իրականացնող այլ
շարժական սարքերին միանալու միջոցով և
շարժական հեռախոսներին և այլ շարժական
հեռահաղորդակցական սարքերին՝ մանրածախ
կամ մեծածախ առևտրի կետերում կամ առևտրի
վիրտուալ կետերում մարման նպատակով
այդպիսի կուպոնների, զեղչերի, վերադարձվող
ավելցուկ
գումարների,
վաուչերների
և
հատուկ առաջարկների ուղարկման միջոցով.
հեռախոսներում և հաղորդակցական այլ
սարքերում ներկառուցված համակարգչային
չիպեր.
հեռահաղորդակցական
սարքա
վո
րումներ.
առևտրի
կետում
գործարքի
կատարման տերմինալներ և համակարգչային
ծրագրեր՝ գործարքի, նույնականացման և
ֆինանսական տեղեկատվության փոխանցման,
ցուցադրման և պահման համար ֆինանսական
ծառայությունների տրամադրման, դրամա
գործության
և
հեռահաղորդակցական
արդյունաբերության ոլորտներում. ռադիո
հաճախական
նույնականացման
սարքեր
(տրանսպոնդերներ). էլեկտրոնային վավերաց
ման սարքեր վարկային վճարաքար
տերի
(որոշ խանութների), բանկային քարտերի,
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի և վճարա
քարտերի իսկության հաստատման համար.
ավտոմատացված դրամամեքենաներ (բանկո
մատներ). համակարգչային ծայրամասային
սարքեր և էլեկտրոնային ապրանքներ, այն
է` հաշվիչ մեքենաներ, գրպանի օրագրքեր,
շարժական
հեռախոսներ,
շարժական
հեռախոսների
լսափողեր,
պլանշետային
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համակարգիչներ, թվային ընթերցիչներ և
անձնական թվային քարտուղարներ (PDAs).
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմարարական աշխատանքների համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ.
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա
ղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո
ղական
ձեռնարկներ
(բացառությամբ
սարքա
վորումների).
պլաստմասսայե
նյու
թեր
փաթեթավորման
համար,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր.
տպագրական
կլիշեներ,
տպագրական
հրատարակություններ, այն է՝ պամֆլետներ,
բրոշյուրներ, թերթեր, հանդեսներ և ամսագրեր,
ձեռնարկներ. տպագրական արտադրանք՝
բոլորը վերաբերող բանկային բնագավառին,
վարկաքարտերին, հաշվեքարտերին, առցանց
առևտրին, հեռահարդակցությանը, շարժական
հեռախոսներին և շարժական թվային էլեկտրո
նային սարքերին. պարբերական հրատա
րակություններ.
դաս 35. գործերի կառավարում գործա
րարության ասպարեզում և խորհրդատվական
ծառայություններ. խորհրդատվություն շուկա
յավարման վերաբերյալ. շուկայի հետազոտման
ծառայություններ. քարտատերերի գնորդական
վարքի հետևում, վերլուծում, կանխատեսում,
տեղեկատվության տրամադրում և հաշվե
տվության
կազմում.
անլար
ցանցերի,
շարժական հեռահաղորդակցական սարքերի
կամ
գլոբալ
համակարգչային
ցանցի
միջոցով երրորդ անձանց ապրանքների
և ծառայությունների վաճառքի խթանում՝
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի և վճարա
քարտերի օգտագործումից ստացած պարգևա
տրումների և խրախուսանքների միջոցով.
պարգևատրումային և լոյալության ծրագրերի
վարչարարություն անլար ցանցերի, շարժական
հեռահաղորդակցական
սարքերի
կամ
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
գովազդ երրորդ անձանց համար անլար
ցանցերի, շարժական հեռահաղորդակցական
սարքերի
կամ
գլոբալ
համակարգչային
ցանցի
միջոցով.
վարչարարություն
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գործարարության
ասպարեզում.
գրասեն
յակային
ծառայություններ.
առևտրային
(կոմերցիոն), արդյունաբերական և կառա
վարման հարցերով աջակցություն գործա
րարության
ասպարեզում.
առևտրային
(կոմերցիոն) գործունեության գնահատում.
գործերի կառավարման խորհրդատվություն
գործարարության
ասպարեզում.
շուկա
յավարման
հետազոտություններ.
վիճակագրական տեղեկատվություն (գործա
րա
րության
ասպարեզում).
հաշիվն
երի
հաշվետվությունների
կազմում,
հաշիվ
ների
քաղվածքների
պատրաստում.
հաշվապահական
փաստաթղթերի
վարում,
հաշվապահական
հաշվառում.
կոնյունկտուրային
հետազոտություններ.
հասարակական հարաբերությունների հետ
կապված
ծառայություններ.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդային
թռուցիկների և բրոշյուրների թողարկում.
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց
ներով տրամադրվող մանրածախ առևտրի
ծառայություններ վարկաքարտերի և հաշվե
քարտերի տրամադրման ոլորտում. առցանց
համակարգով, ցանցերի կամ այլ էլեկտրոնային
միջոցներով
տրամադրվող
մանրածախ
առևտրի ծառայություններ վարկաքարտերի և
հաշվեքարտերի տրամադրման վերաբերյալ
էլեկտրոնային
ձևով
թվայնացված
տեղեկատվության օգտագործմամբ. համա
կարգչային
տվյալների
հիմնապաշարի
կառավարում և վերահսկում. տվյալների
մշակման,
ստուգման
և
վերահսկման
ծառայություններ. տվյալների պահման և
որոնման ծառայություններ. երրորդ անձանց
համերգների և մշակութային միջոցառումների
անցկացման
խթանում
և
գովազդում,
ցուցահանդեսների
և
էքսպոզիցիաների
կազմակերպում առևտրային (կոմերցիոն) կամ
գովազդային նպատակներով. անլար ցանցերի,
շարժական հեռահաղորդակցական սարքերի
կամ
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցի
միջոցով
տրանսպորտի,
ճանա
պարհորդությունների, հյուրանոցների, ժամա
նա
կավոր կացարանների, սննդամթերքի և
կերակուրների, սպորտի, զվարճությունների
և
տեսարժան
վայրերի,
տուրիստական
գործակալությունների
ծառայությունների,
սակագների,
երթացուցակների,
գրա
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ֆիկների,
փոխադրման
միջոցների
և
ճանապարհորդությունների կազմակերպման
գովազդ. առցանց ռեժիմում ինտերնետի
և այլ համակարգչային ցանցերի միջոցով
ապրանքների և ծառայությունների գնմանը
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
տվյալների
պահոցների
և
հաճախորդի
վերաբերյալ
հստակ
տեղեկատվության
տրամադրման
ծառայություններ.
առցանց
և շարժական տեղեկատուի տրամադրում
առևտուր իրականացնողների վերաբերյալ,
ովքեր ընդունում են անհպում շարժական
վճարումներ և խթանում են ապրանքները և
ծառայությունները առցանց և շարժական կապի
միջոցով. բոլոր վերը նշված ծառայությունների
վերաբերյալ տեղեկատվության և խորհրդա
տվության տրամադրում.
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ,
այն է՝ բանկային, վարկաքարտերի, հաշվե
քարտերի,
վարկային
վճարաքարտերի
(որոշակի խանութի), կուտակված գումարով
քարտերի միջոցով առաջարկվող կանխա
վճարային
քարտերի
ծառայություններ,
էլեկտրոնային
վարկային
և
դեբետային
գործարքներ.
հաշիվների
վճարման
և
ներկայացման
ծառայություններ.
կանխիկ
վճարումների ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության
հաստատում.
վճարագրերի
կանխիկացում. պահպանվող արժեքներին և
ավանդներին
մուտքի
տրամադրման
և
ավտոմատացված դրամամեքենաների (բանկո
մատների) ծառայություններ, գործարքների
իրավազորության ստուգման և հաշիվների
վճարման
հարցերով
ծառայություններ,
գործարքների համաձայնեցում և ստուգում,
դրամամիջոցների և կանխիկի կառավարում,
համախմբված դրամամիջոցների վճարում,
տարաձայնությունների և վեճերի համախմբված
ուսումնասիրում և կարգավորում. տվյալների
պահոցների և հաճախորդի նկարագրի և դրանց
փոխադրման, մուտքի տրամադրման, հաշ
վարկման, կարգավորման, համաձայնեցման և
ստուգման
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում և դրամամիջոցների շարժի
ծառայություններ վճարաքարտերի ոլորտում,
էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայություններ, վճարումների գործարքների
իսկության
ստուգման,
հաստատման
և
վերահսկման
ծառայություններ,
դրամա
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միջոցների փոխանցման ծառայություններ, այն
է՝ հասարակական համակարգչային ցան
ցերի
միջոցով անվտանգ էլեկտրոնային կանխիկ
գործարքներ
և
էլեկտրոնային
կանխիկ
փոխանցումներ՝
էլեկտրոնային
առևտրի,
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգում
դրամամիջոցների փոխանցման խթանման և
հեշտացման
համար,
ֆինանսական
տեղեկատվության
տրամադրում,
այն
է՝
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի տվյալներ և
հաշվետ
վություններ,
ֆինանսական
փաս
տաթղթերի և հաշվետվությունների վարում,
դրամամիջոցների
համակարգչային
փոխ
անցման և տարադրամի փոխանակման
ծառայություններ, ֆինանսական գնահատում և
ռիսկերի
կառավարման
ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
սպառողական
վարկերի ոլորտում. ֆինանսական տեղեկա
տվության տարածում գլոբալ համակարգչային
ցանցի միջոցով, անվտանգ տեղեկատվական
համակարգչային ցանցի միջոցով տրամադրվող
ֆինանսական տեղեկատվություն. վերը նշված
բոլոր
ծառայություններին
վերաբերող
խորհրդատվություն. մանրածախ առևտրին
աջակցող ֆինանսական ծառայություններ,
որոնք
տրամադրվում
են
շարժական
հեռահաղորդակցական միջոցներով, այն է՝
անլար
սարքերի
միջոցով
վճարման
ծառայություններ.
էլեկտրոնային
ցանցերի
միջոցով մանրածախ առևտրին աջակցող
առցանց
տրամադրվող
ֆինանսական
ծառայություններ. ֆինանսական վերլուծություն
և խորհրդատվություն. ապահովագրական
ծառայություններ.
ֆինանսական
գործու
նեություն,
դրամավարկային
գործառ
նություններ. ֆինանսական ծառայություններ.
բանկային և վարկային ծառայություններ.
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, վարկային
վճարաքարտերի
(որոշ
խանութների)
և
կուտակված
գումարով
կանխավճարային
քարտերի միջոցով սպասարկման ծառա
յություններ. բանկային, վճարային, վարկային,
դեբետային,
կանխիկ
վճարային
ծառա
յություններ և պահպանվող արժեքներին,
նախօրոք վճարված ավանդներին մուտքի
տրամադրման ծառայություններ. հաշիվների և
մուրհակների
վճարման
ծառայություններ.
վարկաքարտերով, հաշվեքարտերով, վար
կային վճարաքարտերով (որոշ խանութների),
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կանխավճարված քարտերով և կուտակված
գումարով
քարտերով
սպասարկման
ծառայություններ. վճարագրերի իսկության
ստուգման
և
վճարագրերի
մարման,
կանխիկացման ծառայություններ. ավտոմա
տացված դրամամեքենաների (բանկո
մատ
ների)
ծառայություններ.
ֆինանսական
գործարքների մշակում, ինչպես առցանց
ռեժիմում
համակարգչային
տվյալների
հիմնապաշարի կամ հեռահաղորդակցական
միջոցներով, այնպես էլ առևտրի վայրերում.
քարտատերերի
կողմից
ավտոմատացված
դրամամեքենաների միջոցով իրականացված
ֆինանսական գործարքների մշակում. ավտո
մատացված
դրամամեքենաների
միջոցով
քարտատերերին հաշվեկշռի մասին տվյալ
ների, ավանդների և հաշվից գումարների
տրամադրում. ֆինանսական կարգավորման,
հաշիվների վճարման և իրավազորության
ստուգման
ծառայություններ՝
կապված
ֆինանսական վճարումների գործարքների
մշակման հետ. ճանապարհորդությունների
ապահովագրություն.
ճանապարհորդային
վճարագրերի և կտրոնների թողարկում և
մարում. վճարողների իրավասության հաս
տատման ծառայություններ. ֆինանսական
տեղեկատվության ստուգում և վերահսկում.
ֆինանսական փաստաթղթերի վարում և
գրառումների տեխնիկական օժանդակություն.
դրամամիջոցների փոխանցում էլեկտրոնային
հաշվարկների համակարգում և տարադրամի
փոխանակում.
հեռավոր
փոխանցումների
ծառայություններ.
կուտակված
գումարով
էլեկտրոնային
վճարային
համակարգերի
ծառայություններ,
դրամամիջոցների
և
տարադրամի
էլեկտրոնային
փոխանցում,
էլեկտրոնային վճարումներ, կանխավճարային
հեռախոսային քարտերի ծառայություններ,
կանխիկ
վճարումներ,
գործարքների
իրավազորության ստուգման, կարգավորման և
հաշիվների
վճարման
ծառայություններ.
ռադիոհաճախական նույնականացման սար
քերի (տրանսպոնդերների) միջոցով տրա
մադրվող
դեբետային
և
վարկային
ծառայություններ. կապի և հեռահա
ղոր
դակցական սարքերի միջոցով տրամադրվող
դեբետային և վարկային ծառայություններ.
վճարագրերի իսկության ստուգման ծառա
յություններ.
ճանապարհորդների
վճարա
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գրերին և ճանապարհորդային կտրոններին
վերաբերող
թողարկման
և
մարման
ծառայություններ.
մանրածախ
առևտրին
աջակցող ֆինանսական ծառայություններ,
որոնք
տրամադրվում
են
շարժական
հեռահաղորդակցական
միջոցներով,
այդ
թվում՝ անլար սարքերի միջոցով վճարման
ծառայություններ. հեռախոսային և հեռա
հաղորդակցական
կապով
վարկային
և
դեբետային գործարքների մշակում. մանրածախ
առևտրին աջակցող առցանց ֆինանսական
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են
ցանցերի միջոցով կամ էլեկտրոնային ձևով
թվայնացված տեղեկատվություն օգտագործող
այլ
էլեկտրոնային
միջոցներով.
դրամա
միջոցների փոխանցման և փոխանակման
ծառայություններ, այն է՝ դրամամիջոցների, այդ
թվում՝
էլեկտրոնային
դրամամիջոցների
անվտանգ
փոխանակում
և
փոխանցում
համակարգչային ցանցերի միջոցով, որտեղ
մուտքն ապահովվում է “սմարթ” քարտերի
միջոցով. վեբ- կայքերի միջոցով տրամադրվող
հաշիվների
վճարման
ծառայություններ.
առցանց ռեժիմում տրամադրվող բանկային
ծառայություններ.
հեռախոսով
և
գլոբալ
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի
միջոցով
տրամադրվող
ֆինանսական
ծառայություններ. գլոբալ համակարգչային
ցանցի կամ համացանցի միջոցով տրամա
դրվող
ֆինանսական
ծառայություններ.
ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ առև
տուր իրականացնողների միջոցով անհպում
շարժական
վճարումների
տրամադրում՝
մանրածախ, առցանց և մեծածախ առևտրի
կետերում. ֆինանսական ծառայություններ, այն
է՝ ամպային տեխնոլոգիաների վրա հիմնված
էլեկտրոնային
թվային
դրամապանակի
տրամադրում, որը պահպանում է հաճախորդի
հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ առևտրի
կետերում
կուպոններին,
վաուչերներին,
վաուչերների ծածկագրերին և վերադարձվող
ավելցուկ գումարներին մուտք գործելու և
հավատարմություն կամ դրամային պարգևա
տրում ստանալու համար, որոնք կարող են
դրամի վերադարձման “քեշբեք” (cash-back)
համակարգի
միջոցով
ավանդադրվել
հաճախորդների հաշիվներին. անշարժ գույքի
հետ կապված ծառայություններ. մասնավոր
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անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ.
անշարժ գույքի գնի որոշում. անշարժ գույքի
հետ կապված ներդրումային կառավարում.
անշարժ գույքի հետ կապված ներդրու
մային
ծառայություններ. անշարժ գույքի ապա
հովագրում. գույքի սեփականատերերի համար
ապահովագրում. գույքի և սեփականության
հետ կապված ապահովագրական ծառա
յություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
ֆինանսավորման ծառայություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված միջնորդային ծառա
յություններ. անշարժ գույքի գնահատում.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառա
յություններ. անշարժ գույքի փորձաքննություն.
անշարժ գույքի կառավարման հետ կապված
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
ֆինանսական գործարքների կառավարում.
անշարժ գույքի հետ կապված հիփոթեքային
վարկերի և փոխառությունների տրամադրում.
անշարժ գույքի կառուցման, վերանորոգման և
սպասարկման հետ կապված ֆինանսական
ծառայություններ. անշարժ գույքի բնագավառում
ֆինանսական միջնորդական ծառայություններ.
մասնավոր անշարժ գույքին և շինություններին
վերաբերող ֆինանսական ծառայություններ.
անշարժ
գույքի
ձեռք
բերման
համար
տրամադրվող ֆինանսական ծառայություններ.
անշարժ գույքի գրավադրմամբ փոխառության
պայմանագրերի կազմում. անշարժ գույքի
համատեղ սեփականության կազմակերպում.
անշարժ
գույքի
ձեռք
բերման
համար
ֆինանսական
միջոցների
տրամադրման
կազմակերպում. անշարժ գույքի ձեռք բերման և
անշարժ գույքի մեջ արտադրամիջոցների
ներդրումների հետ կապված աջակցություն.
արտադրամիջոցների ներդրում անշարժ գույքի
մեջ. ներդրման ծառայություններ առևտրի
նպատակներով
օգտագործվող
գույքի
բնագավառում. սեփականության ձեռք բերման
վերաբերյալ ֆինանսական ծառայություններ.
սեփականության
վաճառքին
վերաբերող
ֆինանսական
ծառայություններ.
սեփա
կանության բացառիկ իրավունքով անշարժ
գույքի և հողի ֆինանսական գնահատում.
վարձակալված սեփականության ֆինանսական
գնահատում. անշարժ գույքի վարձույթի
կազմակերպում. անշարժ գույքի վարձա
կալության կազմակերպում. սեփականությունը
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վարձակալության հանձնելու ծառայություններ.
անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելու
ծառայություններ. սեփականության բացառիկ
իրավունքով
անշարժ
գույքի
և
հողի
վարձակալություն.
գույքի
կառավարման
ծառայություններ, որոնք վերաբերում են
անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներին.
գույքի և սեփականության գնահատում. անշարժ
գույքի և սեփականության օբյեկտների արժե
թղթերի փաթեթի կառավարում. գույքի և
սեփականության կառավարում. անշարժ գույքի
սեփականության
վերաբերյալ
խորհրդա
տվական ծառայություններ. անշարժ գույքի գնի
որոշման, գնահատման վերաբերյալ խորհրդա
տվական ծառայություններ. բաժնետիրական
անշարժ գույքի վերաբերյալ խորհրդատվական
ծառայություններ. անշարժ գույքի վերաբերյալ
համակարգչայնացված
տեղեկատվական
ծառա
յություններ. անշարժ գույքի վերաբերյալ
խորհրդակցական ծառայություններ. անշարժ
գույքի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում.
անշարժ
գույքի
շուկայի
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
անշարժ գույքի ձեռք բերման վերաբերյալ
հետազոտություններ. անշարժ գույքի ընտրման
վերաբերյալ
հետազոտություններ.
հիփո
թեքային ֆինանսավորում և ակտիվների
արժեթղթավորում.
վճարումների
իրակա
նացման
լուծումների,
դրամագործության
վերաբերյալ, վարկաքարտերի, հաշվեքար
տերի, վճարաքարտերի և ավտոմատացված
դրամամեքենաների վերաբերյալ խորհրդակ
ցություն.
դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառա
յություններ. շարժական, բջջային հեռա
հաղորդակցական
ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական
ծառայություններ
համա
ցանցի միջոցով. տվյալների հաղորդա
կցման ծառայություններ. տվյալների էլեկտրո
նային հաղորդում մեքենայով ընթեռնելի
ծածկագրի տեսքով, որը ցուցադրվում է
շարժական սարքի դիսփլեյի էկրանին և
հաղորդվում գլոբալ հեռամշակման ցանցի, այդ
թվում նաև ինտերնետի միջոցով. ֆինանսական
ծառայությունների ոլորտում տեղեկատվու
թյան հաղորդում, տրամադրում կամ ցուցա
դրում համակարգչում պահվող տվյալների
բանկից կամ համացանցի միջոցով.տվյալների
փոխանցում
շարժական
հեռախոսային
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կապի միջոցով էլեկտրոնային պատկերների
մշակման
օգտագործմամբ.
էլեկտրոնային
փոստ, հաղորդագրությունների ուղարկման և
ստացման ծառայություններ. հեռարձակում.
ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում
միաժամանակ
բազմաթիվ
օգտագործող
ներին
անվտանգ
համակարգչայնացված
տեղեկատվական ցանցեր մուտքի ապահովում
տարատեսակ տեղեկատվության փոխանցման
և տարածման համար. համակարգչային
տվյալների հիմնապաշար մուտք գործելու
ժամանակի վարձակալություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահես
տավորում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում. ճանապարհորդական տեղե
կատվություն և ճանապարհորդությունների
ծառայություններ, տուրերի կազմակերպում
և կառավարում և տեղափոխման մասին
տեղեկատվության տրամադրում. ամրագրման
գործակալությունների
ծառայություններ.
տոմսերի
ամրագրման
ծառայություններ.
մեքենաների
վարձույթ
կազմակերպող
գործակալությունների
ծառայություններ.
ճանապարհորդություններին և փոխադրմանը
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
արձակուրդների, տոնական օրերի, հանգստի,
էքսկուրսիաների և այցելությունների կազ
մակերպում և ամրագրում. օդով փոխադրման
ծառայություններ և օդով փոխադրման համար
տոմսերով ապահովման ծառայություններ.
օդանավերի, նավերի և գնացքների տոմսերի
կազմակերպում.
ճանապարհորդների
և
իրենց
բեռների
ուղեկցում.
ճանա
պարհորդական
գործակալություններ.
տուրիս
տական գործակալություններ. ճանա
պարհորդությունների
գործակալությունների
ծառայություններ, այն է՝ փոխադրումների
ամրագրում
և
պատվերի
գրանցում.
ավիափոխադրումներ.
ճանապարհորդական
ուղեվարի
ծառայություններ.
մեքենաների
վարձույթի ծառայություններ. բոլոր վերը
նշվածին վերաբերող խորհրդատվություն և
խորհրդակցություն.
ճանապարհորդություն
ների և դրանց վերաբերող տեղեկատվության
կազմակերպում, որը տրամադրվում է առցանց
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից
կամ համացանցից. ճանապարհորդու
թյուն
ների
համակարգչայնացված
ամրագրման
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ծառայություններ. ճանապարհորդությունների
մասին
տեղեկատվության
տրա
մադրում
համակարգչի
միջոցով.
ճանապարհորդու
թյուններին վերաբերող տվյալ
ների ստուգում,
համեմատում և կանոնավորում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
դրանց
վերաբերող
հետազոտություններ, նախագծում և մշակում.
արդյունաբերական վերլուծության և հետա
զոտության ծառայություններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի նախագծում,
մշակում, կատարելագործում և թարմացում.
չբեռնվող ծրագրերի և կիրառական ծրագրերի
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում՝
մոտակա շառավղով կապի (NFC) սարքերի
վավերացման և թվային լիազորությունների
կառավարման, հայտնաբերման, ակտիվացման
և
արգելման
համար.
համակարգչային
ապարատների և կիրառական ծրագրերի
նախագծում, մշակում, տեխնիկական սպա
սարկում, կատարելագործում և թարմացում
շարժական
թվային
սարքերի
համար.
շարժական հեռախոսների և այլ թվային սարքերի
ներբեռնվող
համակարչային
ծրագրերի
և
կիրառական
ծրագրերի
նախագծում,
մշակում,
տեխնիկական
սպասարկում,
կատարելագործում և թարմացում, ինչը հնա
րա
վորություն է ընձեռում օգտատերերին
մուտք գործել կուպոններին, վաուչերներին,
վաուչերների ծածկագրերին, վերադարձվող
ավելցուկ գումարներին, գների համեմատման
տեղեկատվությանը, ապրանքների վերաբերյալ
ակնարկներին, երրորդ անձանց առևտրին
վերաբերող վեբկայքերի հղումներին և զեղչերի
վերաբերյալ տեղեկատվությանը. ներբեռնվող
համակարգչային ծրագրերի և կիրառական
ծրագրերի նախագծում, մշակում, տեխնիկական
սպասարկում, կատարելագործում և թար
մացում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում
օգտատերերին մուտք գործել առևտուրը
խթանող առաջարկներին և ստանալ դրա
մային պարգևատրումներ, որոնք կարող են
ավանդադրվել իրենց հաշիվներին դրամի
վերադարձի “քեշբեք” համակարգի միջոցով.
խորհրդատվություն համակարգչային ապա
րատների
և
ծրագրերի
բնագավառում.
համակարգչային
ծրագրավորում.
օժան
դակություն և խորհրդատվություն համա
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կարգչային
համակարգերի,
տվյալների
հիմնապաշարների և կիրառական հաշվո
ղա
կան համակարգերի կառավարման ոլոր
տում.
կիրառական ծառայություններ տրամա
դրողի
(ASP) ծառայություններ, կիրառական ծրագրեր
տրամադրողի
(ASP)
ծառայություններ,
որոնք ներառում են ծրագրեր՝ վաուչերների,
կուպոնների,
վաուչերների
ծածկագրերի,
հատուկ
առաջարկների,
ակնարկների,
ապրանքի մասին տեղեկատվության, գների
համեմատման վերաբերյալ տեղեկատվության,
վեբկայքերին
հղումների
ստացման,
փոխանցման և ցուցադրման համար, ինչպես
նաև ապրանքների և ծառայությունների
գնման տվյալների ստացման և փոխանցման
համար.
կիրառական
ծառայություններ
տրամադրողի
ծառայություններ,
որոնք
ներառում են ծրագրեր՝ սպառողներին երրորդ
անձանց ապրանքներին և ծառայություններին
վերաբերող զեղչերի, վաուչերների և հատուկ
առաջարկների
մասին
տեղեկատվության
տրամադրում. կիրառական ծառայություններ
տրամադրողի ծառայություններ սոցիալական
ցանցերի ծրագրերի վերաբերյալ. տվյալների
ստացման
և
փոխանցման
համար
գրաֆիկական
նախագծում
ինտերնետում
վեբկայքերի կոմպիլյացիայի համար. գլոբալ
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի
միջոցով համակարգչային սարքավորումների
և ծրագրային արտադրանքի վերաբերյալ
տեղեկատվության
առցանց
տրամադրում.
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական
սպասարկում.
վեբ-կայքերի
տեղադրում
երրորդ անձանց համար. վեբ-էջերի ստեղծում.
առևտրային
վեբ-կայքերի
նախագծում,
ստեղծում և տեղադրում. հաշիվների վճարման
վեբ-կայքերի նախագծում, ստեղծում և տեղա
դրում. համակարգչային և ինտերնե
տային
ծառայություններ, այն է՝ նույնականացման
և
իսկության
ստուգման,
վերահսկման
ոլորտում գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով առցանց էլեկտրոնային տվյալների
հիմնապաշարի
տրամադրում.
տվյալների
հիմնապաշարում որոնման ծառայություններ.
տվյալների պահման ծառայություններ. ֆինան
սական
տեղեկատվությանը
վերաբերող
տվյալների գաղտնագրում և գաղտնազերծում.
թվային ստորագրությունների վավերացման
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ծառայություններ երրորդ անձանց նույնա
կանացման համար, այն է՝ տվյալների
գաղտնագրում և տվյալների անխաթարության
(հավաստիության) պահպանում. գաղտնա
գրված և թվայնորեն ստորագրված և հավաս
տագրված տվյալների տրամադրում երրորդ
անձանց՝
փաստաթղթերի
վավերացման
բնագավառում թվային վկայագրերի թողարկման
և հաստատման նպատակով. թվային վկայագրի
վավերացում, նույնականացում, թողար
կում,
տարածում և կառավարում. ֆինանսական
տեղեկատվության տվյալների գաղտնագրում
և գաղտնազերծում. տեխնիկական խորհրդա
տվություն համակարգչային ծրագրավորման,
ֆինանսական
համակարգչային
ցանցերի,
տվյալների մշակման, անվտանգ հաղորդակ
ցության,
տվյալների
գաղտնագրման
և
գաղտնազերծման և տեղային ցանցի անվտան
գության ոլորտում. գլոբալ համակարգչային
ցանցի միջոցով տեղեկատվության տարածում
համակարգչային ծրագրերի, համակարգչային
ապարատների, ֆինանսական համակարգ
չային ցանցերի և տեղային ցանցերի ոլորտում:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________
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(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ,
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM
(442) 16.02.2016
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160062

(111) 24882

(220) 01.02.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 01.02.2026
(730) «Ձոր» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, ք.
Աշտարակ, Քասախի կիրճ 1, AM
(442) 01.03.2016
(540)

(526) «ՌԵՍՏՈՐԱՆ», «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ» գրառում
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյկետներ

(210) 20160060

(111) 24880

(220) 01.02.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 01.02.2026
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ,
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM
(442) 16.02.2016
(540)

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

(210) 20160061		

(111) 24881

(220) 01.02.2016

(151) 23.08.2016

չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ և նարնջագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հանրային սննդի մատուցում, հյու
րանոցային ծառայությունների մատուցում:
_____________________

(210) 20160063

(111) 24883

(220) 01.02.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 01.02.2026
(730) «Էլիտ Էլֆա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ,
գ. Բյուրական, AM
(442) 01.03.2016
(540)

			(181) 01.02.2026

25
25

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(526) «հանգստի և ժամանցի գոտի» արտահայ

(526) «ԵՐԵՎԱՆ» և «ՏՈՆԱՎԱՃԱՌ» գրառում

տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ

ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ

չէ:

չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

կանաչ, կապույտ, բեժ և կարմիր գունային

կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտրային տոնավաճառի կազ
մակերպում:
_____________________

համակցությամբ:
(511)
դաս 41. հանգստի և ժամանցի կազմա
կերպում.
դաս 43. ժամանակավոր կացարանների,
սննդի և հանգստի կազմակերպման համար
նախատեսված տաղավարների տրամադրում:
_____________________

(210) 20160101		

(111) 24884

(220) 08.02.2016

(151) 23.08.2016

(210) 20160139		

(111) 24886

(220) 15.02.2016

(151) 23.08.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

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

			(181) 08.02.2026
(730) Մհեր Տերտերյան, KZ
(442) 01.04.2016
(540)

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

(526) «Fito» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20160112		

(111) 24885

(220) 10.02.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 10.02.2026
(730) «Երևանկահույք» ԲԲԸ, Երևան,
Զորավարի 11, AM
(442) 16.03.2016
(540)

կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, մոխրագույն և

Ս.

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

(210) 20160197		

(111) 24887

(220) 19.02.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 19.02.2026

26
26

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(730) Բիգ Սթար Քո., ԷլԹիԴի, TH

(526) «restaurant» բառն ինքնուրույն պահպա

(442) 16.03.2016
(540)

նության օբյեկտ չէ:

09/1

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և շագանակագույն գունային համակ

(511)
դաս 25. կոշիկներ. սպորտային կոշիկ
ներ. հողաթափներ. թենիսային կոշիկներ
(սնիքերներ). սանդալներ:

ցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորան:
_____________________

(210) 20160226		

(111) 24890

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(220) 29.02.2016

(151) 23.08.2016

(210) 20160198		
(220) 19.02.2016

(442) 16.03.2016
(540)

(111) 24888
(151) 23.08.2016

			(181) 28.02.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլինա Օռլովա
Ալեքսանդրի, Երևան, Զաքյան 2, բն. 68, AM

			(181) 19.02.2026
(730) Բիգ Սթար Քո., ԷլԹիԴի, TH
(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 25. կոշիկներ. սպորտային կոշիկ
ներ. հողաթափներ. թենիսային կոշիկներ
(սնիքերներ). սանդալներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20160223		

(111) 24889

(220) 26.02.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 26.02.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սամսոն Շառոյան
Նորիկի, ք. Աբովյան, Դարանի 8, բն. 6, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(511)
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
_____________________

(210) 20160298

(111) 24891

(220) 12.03.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 12.03.2026
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20160315		

(111) 24892

(220) 16.03.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 16.03.2026		
(730) Միքայել Ավետիսյան, Երևան, Շևչենկոյի
10, բն. 42, AM

27
27

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(442) 01.04.2016
(540)

(210) 20160320		

(111) 24894

(220) 16.03.2016

(151) 23.08.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 16.03.2026
(730) Տաբալով Անդրեյ Ալեքսանդրովիչ, UA
(442) 02.05.2016
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
_____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կապույտ, դեղին, բաց և մուգ շագա
նակագույն, մարմնագույն և մոխրագույն գունա

			(181) 16.03.2026

յին համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք. խտացրած
կաթ. կաթնային պահածոներ. կարագ. կաթի
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. չոր
կաթ. պանիրներ:

(730) «Արագոն-վագա» ՍՊԸ, Երևան, Սիլիկյան
թ. 13 փ., տուն 43, AM

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160319		

(111) 24893

(220) 16.03.2016

(151) 23.08.2016

(442) 02.05.2016
(540)
(210) 20160340

(111) 24895

(220) 18.03.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 18.03.2026
(730) «Լեգալլաբ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան
28/20, բն. 34, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(526) «LUXURY CLOTHING» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

(526) «business boutique» արտահայտությունն

մորեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր:
_____________________

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ մոխրագույն և բաց կանաչ գունային
համակցությամբ:

28
28

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան
գործունեություն.
դրամավարկային
գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ:
_____________________

(210) 20160349

(111) 24896

(220) 21.03.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 21.03.2026
(730) «Սնեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ավետիսյան 11,
բն. 19, AM
(442) 14.04.2016
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմարարական աշխատանքների համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ.
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա
ղային նպատակների համար. ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. մշակութային կամ կրթական
նպատակներով տեսողական արվեստի կամ
գրականության ստեղծագործությունների ներ
կայացում հանրությանը:
_____________________

(210) 20160371		

(111) 24898

(220) 24.03.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 24.03.2026
(730) Մհեր Տերտերյան, KZ
(442) 14.04.2016
(540)

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

(210) 20160368

(111) 24897

(220) 23.03.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 23.03.2026
(730) Աննա Խաչատրյան, Երևան, Սարյան 18,
բն. 33, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ

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

(210) 20160372		

(111) 24899

(220) 24.03.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 24.03.2026
(730) Մհեր Տերտերյան, KZ
(442) 02.05.2016

29
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(540)

(210) 20160378

(111) 24901

(220) 24.03.2016

(151) 23.08.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 24.03.2026
(730) ՈՒԴ-40 Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի (Կալի
ֆորնիա նահանգի ընկերություն), US
(442) 01.06.2016
(540)

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

(210) 20160377		
(220) 24.03.2016

(111) 24900
(151) 23.08.2016

			(181) 24.03.2026
(730) ՈՒԴ-40 Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի (Կալի
ֆորնիա նահանգի ընկերություն), US
(442) 01.06.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, կապույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայումից պաշտպա
նող պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների
համար, ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող
միջոցներ
մետաղական
մակերևույթների
համար.
դաս 4. ունիվերսալ տոգորման յուղեր և
քսայուղեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, կապույտ, մոխրագույն և կարմիր գունա
յին համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայումից պաշտ
պանող պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների
համար, ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող
միջոցներ
մետաղական
մակերևույթների
համար.
դաս 4. ունիվերսալ տոգորման յուղեր և
քսայուղեր:

(210) 20160379		

(111) 24902

(220) 24.03.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 24.03.2026
(730) ՈՒԴ-40 Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի (Կալի
ֆորնիա նահանգի ընկերություն), US
(442) 01.06.2016
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

30
30

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(591)
է

Ապրանքային
մոխրա
գույն

և

նշանը

պահպանվում

կարմիր

09/1

№ՄԱՍ 1

(540)

գունային

համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայումից պաշտպա
նող պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների
համար, ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող
միջոցներ
մետաղական
մակերևույթների
համար.
դաս 4. ունիվերսալ տոգորման յուղեր և
քսայուղեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160380
(111) 24903
(220) 24.03.2016
(151) 23.08.2016
			(181) 24.03.2026
(730) ՈՒԴ-40 Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի (Կալի
ֆորնիա նահանգի ընկերություն), US
(442) 01.06.2016
(540)

(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայումից պաշտ
պանող պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների
համար, ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող
միջոցներ
մետաղական
մակերևույթների
համար.
դաս 4. ունիվերսալ տոգորման յուղեր և
քսայուղեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, կապույտ, մոխրագույն, սև և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայումից պաշտպանող
պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների
համար, ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող
միջոցներ
մետաղական
մակերևույթների
համար.
դաս 4. ունիվերսալ տոգորման յուղեր և
քսայուղեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160382
(111) 24905
(220) 24.03.2016
(151) 23.08.2016
			(181) 24.03.2026
(730) ՈՒԴ-40 Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի (Կալի
ֆորնիա նահանգի ընկերություն), US
(442) 01.06.2016
(540)

(210) 20160381		
(111) 24904
(220) 24.03.2016
(151) 23.08.2016
			(181) 24.03.2026
(730) ՈՒԴ-40 Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի (Կալի
ֆորնիա նահանգի ընկերություն), US
(442) 01.06.2016
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին,

(210) 20160396

(111) 24907

սև և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայումից պաշտպա
նող պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների
համար, ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող
միջոցներ
մետաղական
մակերևույթների
համար.
դաս 4. ունիվերսալ տոգորման յուղեր և
քսայուղեր:

(220) 29.03.2016

(151) 23.08.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 29.03.2026
(730) «Փրոֆ թաքս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
49-22, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160383

(111) 24906

(220) 24.03.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 24.03.2026
(730) ՈՒԴ-40 Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի (Կալի
ֆորնիա նահանգի ընկերություն), US
(442) 01.06.2016
(540)

(511)
դաս 2. ժանգից և քայքայումից պաշտպա
նող պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների
համար, ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող
միջոցներ
մետաղական
մակերևույթների
համար.
դաս 4. ունիվերսալ տոգորման յուղեր և
քսայուղեր:

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան
գործունեություն.
դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ:
_____________________

(210) 20160411		
(111) 24908
(220) 01.04.2016
(151) 23.08.2016
			(181) 01.04.2026
(730) «Ագբա լիզինգ» վարկային կազմակեր
պություն ՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 132133 տարածք, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

32
32
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(511)
դաս 36. ֆինանսավորման վարձակա
լություն (լիզինգ), այդ թվում՝ դրանց բոլոր
տարատեսակների իրականացում:
_____________________

(210) 20160432		

(111) 24911

(220) 06.04.2016

(151) 23.08.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 06.04.2026
(730) Հակոբ Սումբատյան, Երևան, Դավիթաշեն
4-րդ թաղ., 25-21, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(210) 20160421		

(111) 24909

(220) 02.04.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 02.04.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գագիկ Շահ
բազյան, Երևան, Հ. Էմին 80, բն. 15, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու
թյուններ:
_____________________

(210) 20160424		

(111) 24910

(220) 02.04.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 02.04.2026
(730) «Ֆակտում» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 18,
բն 29, AM
(442) 02.05.2016
(540)

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

(210) 20160450

(111) 24912

(220) 08.04.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 08.04.2026
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(526) «law firm», «consulting» գրառումները և «F»
տառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ:
_____________________
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(526) «Cafe» գրառումն ինքնուրույն պահպա

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

նության օբյեկտ չէ:

սպիտակ, կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 40. ատոմային էներգիայի արտա
դրություն և մշակում:

սպիտակ և կանաչա-մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ,
մասնա
վորապես՝ սրճարան:
_____________________

(210) 20160452		

(111) 24913

(220) 12.04.2016

(151) 23.08.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20160488

(111) 24915

(220) 22.04.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 22.04.2026
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Նարեկ
Իսաղուլյան, ք. Էջմիածին, Արամ Մանուկյան
179, AM
(442) 01.06.2016
(540)

			(181) 12.04.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Գաս
պարյան, Արագածոտնի մարզ, գ. Օշական,
Ամատունու 30, AM
(442) 16.05.2016
(540)

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

(210) 20160480

(111) 24914

(220) 20.04.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 20.04.2026
(730) «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան»
ՓԲԸ, Մեծամոր 0910, Արմավիրի մարզ, AM
(442) 01.06.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք:
_____________________

(210) 20160490

(111) 24916

(220) 22.04.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 22.04.2026
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան,
Եր. Քոչարի 27/25, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(511)
դաս 41. ուսումնական գործընթացի ապա
հովում և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում երգի և պարի բնագավառում,
երգչախմբային գործունեություն:
_____________________
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(210) 20160492		
(111) 24917
(220) 22.04.2016
(151) 23.08.2016
			(181) 22.04.2026
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM
(442) 16.05.2016
(540)

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

(210) 20160502		
(111) 24918
(220) 25.04.2016
(151) 23.08.2016
			(181) 25.04.2026
(730) Աշոտ Մարտիրոսյան, Երևան, Արաբկիր
38, տուն 3, AM
(442) 01.06.2016
(540)

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

(210) 20160522		

(111) 24919

(220) 02.05.2016

(151) 23.08.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

(526) «FM» գրառումը և «DANCE MUSIC STATION»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա
վորապես՝ ռադիոծրագրերի հեռարձակում.
ձայնա- և տեսածրագրերի փոխանցում և
հեռարձակում համացանցի միջոցով.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
ռադիոծրագրերի պատրաստում:
_____________________

(210) 20160523		

(111) 24920

(220) 02.05.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 02.05.2026
(730) «Քեյ ընդ ջի լոու ֆիրմ» ՍՊԸ, Երևան,
Կիևյան 3-51, AM
(442) 01.06.2016
(540)

			(181) 02.05.2026
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի
11, բն. 59, AM
(442) 01.06.2016
(540)

(526) «LAW FIRM» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:

35
35

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
_____________________

(210) 20160541		

(111) 24921

(220) 05.05.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 05.05.2026
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ
երևանյան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5,
17 ս., AM

09/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 33. ծիրանից պատրաստված թունդ
ալկոհոլային խմիչք:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20160542		

(111) 24922

(220) 05.05.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 05.05.2026
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ
երևանյան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5,
17 ս., AM
(442) 01.06.2016
(540)

(442) 01.06.2016
(540)

(526) Բացի «ԱՐՑԱԽ» և «ARTSAKH» բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ

(526) Բացի «ԱՐՑԱԽ» և «ARTSAKH» բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:

պանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 33. օղի:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

36
36

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(210) 20160543

(111) 24923

(220) 05.05.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 05.05.2026
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ
երևանյան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5,
17 ս., AM
(442) 01.06.2016
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(526) «Հայկական կոնյակ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20160552		

(111) 24925

(220) 10.05.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 10.05.2026
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM
(442) 01.06.2016
(540)

(526) «Հայկական կոնյակ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20160551		

(111) 24924

(220) 10.05.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 10.05.2026
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM
(442) 01.06.2016

(210) 20160555

(111) 24926

(220) 10.05.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 10.05.2026
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM
(442) 01.06.2016
(540)

(526) «Հայկական կոնյակ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

37
37

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(210) 20160556

(111) 24927

(526) «Հայկական կոնյակ» արտահայտությունն

(220) 10.05.2016

(151) 23.08.2016

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

			(181) 10.05.2026
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM

09/1

№ՄԱՍ 1

(442) 01.06.2016
(540)

(526) «Հայկական կոնյակ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20160557		

(111) 24928

(220) 10.05.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 10.05.2026
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM

(210) 20160595

(111) 24930

(220) 12.05.2016

(151) 23.08.2016

			(181) 12.05.2026
(730) «Դավիսուր» ՍՊԸ, Երևան, Գաջեգործների
30, AM
(442) 01.06.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
շագանակագույն, կարմրաշագանակագույն և

(442) 01.06.2016
(540)

սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս

9.

փրկարար

զրահաբաճկոններ

և

(526) «Հայկական կոնյակ» արտահայտությունն

անվտանգության

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

զինվորների համար.
դաս

(111) 24929

(220) 10.05.2016

(151) 23.08.2016

դրանց

գոտիներ

պատյաններ.
նախատեսված

13.

ծածկոցներ,

նախա
տեսված

հրազենային

պայուսակներ
տեխնիկայի

և

օպտիկական սարքերի համար.
դաս

(210) 20160560

բաճկոններ,

18.

գոտիներ,

ամրագոտիներ

ռազմական տեխնիկայի համար.
դաս 22. քողարկային ծածկոցներ նախա

			(181) 10.05.2026
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM

տեսված ռազմական տեխնիկայի և զինվորների

(442) 01.06.2016
(540)

գործարարության

համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
րական

ասպարեզում.

գործունեություն

ասպարեզում.

վարչա
րա

գործարարության

գրասենյակային

ծառա

յություններ. մասնավորապես՝ առևտուր:
(740) Հասմիկ Քեռյան
_____________________

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

09/1

№ՄԱՍ 1

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

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

584		

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

585		

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

588		

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

602		

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

605		

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

606		

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

607		

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

611		

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

613		

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

614		

25.04.2026

Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

1947		

20.05.2026

Քրոդա Ինթերնեշնլ ՓիԷլՍի, GB

2710		

21.06.2026

Արիստա ԼայֆՍայենս Քորփորեյշն, JP

2712		

21.06.2026

Իրվիտա Փլանթ Փրոթեքշն Ն.Վ., NL

3348		

07.06.2026

Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3365		

23.08.2026

Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

3366		

23.08.2026

Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

3476		

03.06.2026

Ֆերինգ Բ. Վ., NL

3590		

22.07.2026

Քլոուսդ Ջոինթ Սթոք Քամփնի «Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու-ԷսՓիԲի», RU

3593		

05.08.2026

Քլոուսդ Ջոինթ Սթոք Քամփնի «Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու-ԷսՓիԲի», RU

4315		

07.08.2026

Սանգյոնգ Մոութր Քամփնի, KR

10532		

29.11.2025

Ամալիա Հրաչիկի Ռոմանովա, ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6, բն.18, AM

10938		

24.07.2026

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

11086		

26.07.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

					

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11089		

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

26.07.2026

					

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11090		

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

26.07.2026

					

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11091		

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

26.07.2026

					

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

39
39

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.09.2016

(111)
Գրանցման
համարը

11092		

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

26.07.2026

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

					

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11093		

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

26.07.2026

09/1

№ՄԱՍ 1

					

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11253		

03.08.2026

«ԴԻԻՄ քոմյունիքեյշնզ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 37, բն. 5, AM

11285		

02.08.2026

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական

					

հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության

					

պետական գործակալություն, Երևան, Կ. Ուլնեցու 68, AM

11379		

06.09.2026

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

11380		

19.09.2026

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

11381		

24.10.2026

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

11437		

13.09.2026

«Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, ք. Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM

11489		

08.08.2026

«Սոֆտեքս» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տյուլենինի 20/1, AM

11543		

26.07.2026

Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Տեխնոնիկոլ», RU

11642		

18.08.2026

Վիֆոր (Ինթրնեյշնլ) ԱՋ /Լթդ/Ինք/, CH

11709		

06.09.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

11928		

04.12.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

12082		

05.12.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

12083		

05.12.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

12435		

11.12.2026

Նովարթիս ԱԳ, CH

40
40

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՅՏԵՐ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.09.2016

№

09/1

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 201 60615
(220) 17.05.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Բարսեղյան,
Երևան, Հերացի 20/59, AM
(540)

(210) 20160818
(220) 28.06.2016
(730) «Ռենսա» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, ք.
Գավառ, Սայադյան 8-րդ փ., նրբ. 8, բն. 1, 1201, AM
(540)

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահ, վարսա
վի
րանոց:
--------------

(511)
դաս 35. արևային պանելների և ջերմային
պոմպերի վաճառք.
դաս 37. արևային պանելների և ջերմային
պոմպերի տեղադրում և սպասարկում.
դաս 39. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. վերականգնվող էներգիայի արտա
դրություն:
--------------

(210) 20160644
(220) 26.05.2016
(730) «Հրաչ և Վաչագան» ՍՊԸ, Երևան, Նոր
Արեշ 2-րդ փ., տուն 58, AM
(540)

(210) 20160824
(220) 29.06.2016
(730) Հայկ Համբարչյան, Արարատի մարզ, գ.
Ղուկասավան, փ. 7, տուն 5, AM
(540)

(511)
դաս 37. ավտոտեխսպասարկում:
--------------

(511)
դաս 20. ներքնակներ.
դաս 35. ներքնակների վաճառք:
--------------

(210) 20160764
(220) 17.06.2016
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Արզնի, AM
(540)

(210) 20160825
(220) 29.06.2016
(730) Հայկ Համբարչյան, Արարատի մարզ, գ.
Ղուկասավան, փ. 7, տուն 5, AM
(540)

(511)
դաս 29. թթվասեր:
--------------

43
43

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.09.2016

(511)
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 40. պատվերով կահույքի արտա
դրու
թյուն:
-------------(210) 20160841
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160842
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160843
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

№

09/1

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160844
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160845
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160846
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR

44
44

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.09.2016

(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160847
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------

(210) 20160851
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------

(210) 20160848
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(210) 20160852
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(210) 20160850
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR

09/1

(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------

№

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160853
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR

45
45

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.09.2016

(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160854
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160855
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------

№

09/1

(210) 20160856
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160857
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160858
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(210) 20160859
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160860
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160862
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------

№

09/1

(210) 20160864
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160865
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160866
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.09.2016

(210) 20160867
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160868
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

№

09/1

(210) 20160870
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160871
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------

(210) 20160869
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(210) 20160872
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(210) 20160873
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160874
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160877
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------

№

09/1

(210) 20160878
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160879
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160880
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
--------------
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(210) 20160881
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160882
(220) 01.07.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, հաց, հրուշակեղեն,
տորթեր, կուտապներ, պուդինգներ, պաղ
պաղակ
ներ, կոնֆետներ, կարամել (կոնֆետներ), ծամոն
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար), մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
-------------(210) 20160906
(220) 11.07.2016
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(540)

(511)
դաս 03. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար:
--------------

№

09/1

(210) 20160929
(220) 15.07.2016
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM
(540)
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ
նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և
քաղցրա
վենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20160938
(220) 18.07.2016
(730) «Լավնա» ՍՊԸ, ք. Արմավիր, Նալբանդյան
35/12, AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոներ:
--------------
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(210) 20160941
(220) 19.07.2016
(730) «Ադամանդ-Կ» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան 7,
բն. 18, AM
(540)

(210) 20160943
(220) 19.07.2016
(730) Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, այն
է՝ դեղագործական պատրաստուկներ շաքարախտի
բուժման համար:
-------------(210) 20160944
(220) 19.07.2016
(730) Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, այն
է ՝ դեղագործական պատրաստուկներ շաքարախտի
բուժման համար:
-------------(210) 20160971
(220) 27.07.2016
(730) «Սամվելյան դիզայնի և արվեստի
կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Մալխասյանց 25/1, AM

09/1

(540)
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
-------------(210) 20160974
(220) 28.07.2016
(730)
Արմինե
Նահապետյան,
Վրացական 17, բն. 30, AM
(540)

(511)
դաս 37. հանքային ջրի արդյունահանում
հորատանցքից:
--------------

№

Երևան,

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ
սարքեր.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճու
թյուններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում:
-------------(210) 20160993
(220) 01.08.2016
(730) ««Թի Էս Ի» դեպի կայուն էկոհամակարգեր
բնապահպանական» ՀԿ, Երևան, Դիմիտրովի
87, բն. 14, AM
(540)
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(511)
դաս 16. գրքեր, բուկլետներ.
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա
կերպում և անցկացում, տուրիզմ.
դաս 41. կրթական (ուսումնական) ծրագրերի
կազմակերպում և անցկացում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա
յություններ և հետազոտություններ:
--------------

(210) 20160996
(220) 03.08.2016
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540)

(210) 20160991
(220) 02.08.2016
(730) Կարինե Գվիդոնի Ղազարյան, Երևան,
Կորյունի փ., տուն 23/16, AM
(540)

(210) 20161001
(220) 03.08.2016
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
-------------(210) 20160994
(220) 03.08.2016
(730) «Էֆ Սի մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի
90, AM
(540)

№

09/1

(511)
դաս 5. դեղագոր
ծական պատրաստուկ
ներ
մարդու համար:
--------------

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
-------------(210) 20161006
(220) 04.08.2016
(730) «Նիգմա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին
Նժդեհի 46, AM
(540)

(511)
դաս 36. վարձակալությամբ տարածքների
տրամադրում:
--------------

(511)
դաս 35. կենսաբանական ակտիվ հավելումների
վաճառք:
--------------

(210) 20161007
(220) 05.08.2016
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան,
Մելքումով 18/8, AM
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(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
-------------(210) 20161011
(220) 08.08.2016
(730) «Տանդեմ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի
պող., շ. 3, բն. 51, AM
(540)

№

09/1

(210) 20161019
(220) 09.08.2016
(730) «ԽԱՔ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Նարեկ, AM
(540)

(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:
-------------(210) 20161032
(220) 10.08.2016
(730) «Նյու Ֆուդ Կոմպանի» ՍՊԸ, RU
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
-------------(511)
դաս 39. սննդի առաքման ծառայություն:
-------------(210) 20161014
(220) 08.08.2016
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Շավարշ
Հակոբյան, Երևան, Փափազյան 17, բն. 93, AM
(540)

(210) 20161033
(220) 10.08.2016
(730) «Նյու Ֆուդ Կոմպանի» ՍՊԸ, RU
(540)

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

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

(210) 20161036
(220) 11.08.2016
(730) «Գրին ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
8, 205 սենյակ, AM
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(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն.
դաս 31. թարմ մրգեր և բանջարեղեն:
--------------

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
--------------

(210) 20161037
(220) 12.08.2016
(730) «Կաֆե դյու բրազիլ» ՍՊԸ, Երևան,
Բագրատունյաց 52/1, AM
(540)

(210) 20161039
(220) 12.08.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540)

№

09/1

(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի խառնուրդներ:
-------------(210) 20161038
(220) 12.08.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի)։
-------------(210) 20161040
(220) 12.08.2016
(730) «Երանգ փեյնտ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու
2 փկղ., տուն 10/ 1, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
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(511)
դաս 2. ներկեր.
դաս 35. առևտուր:
-------------(210) 20161042
(220) 12.08.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տատյանա Նիկոլայի
Սահակովա, Երևան, Կոմիտասի 49/1, AM
(540)

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
-------------(210) 20161043
(220) 15.08.2016
(730) Իվետա Մուկուչյան, Երևան, Զավարյան
64, բն. 54, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմատոգրաֆիական,
օպտիկա
կան, կշռման, չափման, ազդանշանման,
հսկ
ման (ստուգման), փրկության և ուսուցման
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության

№

09/1

հաղորդման,
միաց
ման,
փոխակերպման,
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնա
գրման սկավառակներ. կոմպակտ կավառակներ,
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխա
նիզմներ. դրամ
արկղային ապարատներ, հաշվիչ
մեքենա
ներ, տեղեկա
տվության մշակման սարքա
վորումներ և համա
կարգիչներ. համա
կարգչային
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որանք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք
քարեր. ժամա
ցույցներ և այլ ժամա
նակաչափ
սարքեր.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
անձրևա
նոցներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
-------------(210) 20161044
(220) 15.08.2016
(730) «Լուսին Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի
11Ա, բն. 32, AM
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժական
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ.
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մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. ոչ
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային իրեր.
մետաղյա խողովակներ. անկիզելի պահարաններ.
հանքանյութեր.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք.
նյութեր
կազմ
արարական
աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների).
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզա
կան և սպորտային իրեր. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված
hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումն երի տեղակայում.

№

09/1

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառա
յ
ություններ և դրանց հետ կապված հետա
զոտու
թյուններ
և
մշակումներ.
արդյունա
բերական վերլուծումների և հետազոտությունների
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
-------------(210) 20161045
(220) 16.08.2016
(730) «Դուստր Մարիաննա»
Հաղթանակ 6/17, AM
(540)

ՍՊԸ, Երևան,

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու,
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
մասնավորապես սերուցքային կրեմ, հարած
սերուցք, մարգարին, կարագ, յուղային խառնուրդներ
բուտերբրոդների համար, կաթնաշոռ, պանիր,
եփած կամ ֆերմենտացված պանիրներ, յոգուրտ,
կաթնային ըմպելիքներ, կեֆիր, մածուն, թան:
-------------(210) 20161049
(220) 17.08.2016
(730) Սերգեյ Ուսնունց, Երևան, Գյուլբենկյան
24, բն. 2, AM
(540)
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(511)
դաս 9. բջջային հավելված, կայք, համա
կարգչային ծրագրային ապահովում.
դաս 16. տպագրական արտադրանք.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործ
արարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեու
թյուն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում:
--------------

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

(210) 20161051
(220) 18.08.2016
(730)
Արման
Կարապետյան,
Վարդանանց 28 շ., բն. 81, AM
(540)

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

Երևան,

(511)
դաս 35. վաճառք՝ մանրածախ վաճառք
հեուստագովազդի և ինտերնետային գովազդի
միջոցով:
-------------(210) 20161052
(220) 18.08.2016
(730) «Աղբյուր» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Զովունի, AM
(540)

№

09/1

(210) 20161053
(220) 18.08.2016
(730) «Լավիլա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 3-րդ մկր., 14/56, AM
(540)

(210) 20161054
(220) 18.08.2016
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Վերգինե
Մուրադյան Գուրգենի, Երևան, Մոլդովական
փ., շ. 40, բն. 8, AM
(540)

(511)
դաս 39. տուրիստական գործունեություն,
էքսկուր
սիաների կազմա
կերպում դեպի Հայաս
տանի տեսարժան վայրեր.
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով ապա
հովում:
-------------(210) 20161058
(220) 18.08.2016
(730) «Ֆլուպեն
Բյուզանդի 3, AM
(540)

ստուդիո»

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական
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վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա
յություններ. համակարգչային ապարատների և
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:
-------------(210) 20161059
(220) 19.08.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր
Լյուդմիլա
Ղուկասյան, Երևան, Ավան, 5-րդ փող., տուն
26, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ:
-------------(210) 20161060
(220) 19.08.2016
(730) «Անիսոն գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան,
Հանրապետության 30, բն. 14, AM
(540)

(511)
դաս 05. սննդային հավելումներ բուժական
նպատակի համար, կենսաբանորեն ակտիվ
հավելումներ:
-------------(210) 20161061
(220) 19.08.2016
(730) «Յունիքոմփ» ՓԲԸ, Երևան, Սունդուկյան
12 ա, AM
(540)

№

09/1

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական,
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման,
միացման,
փոխակերպման,
կուտակման,
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական
տեղեկակիրներ,
ձայնագրման
սկավառակ
ներ.
խտասկավառակներ,
DVDներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխա
նիզմներ. դրամ
արկղային ապարատներ, հաշվիչ
մեքենա
ներ, տեղեկա
տվության մշակման սարքա
վորումներ և համակարգիչներ. համակարգչային
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղա
յին նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների).
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակութային միջո
ցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա
զոտություններ և մշակումներ. արդյունա
բերական
վեր
լուծումների և հետազոտությունների ծառա
յություն
ներ. համակարգչային ապարատների և
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:
--------------
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(210) 20161062
(220) 19.08.2016
(730) ԱՐԼՈՒՊԱ Ինք., US
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային ապա
հովում. համալրված իրականության (augmented
reality) ծրագրային ապահովում շարժական
սարքերում կիրառության համար էլեկտրոնային
տվյալները իրական աշխարհի միջավայրի հետ
ինտեգրելու համար զվարճանքի, գովազդի և
կրթության նպատակով. խաղային ծրագրային
ապահովում համակարգիչների համար. վիրտուալ
իրականության (virtual reality) խաղային ծրագրային
ապահովում. վիրտուալ իրականության ծրագրային
ապահովում զվարճանքի, գովազդի և կրթության
համար. վիրտուալ իրականության խաղերի
ստեղծման համար ծրագրային ապահովում.
վիրտուալ իրականության ծրագրային ապահովում
բժիշկների համար փորձնական վիրաբուժություն
կատարելու համար. վիրտուալ իրականության
ուսուցողական
մոդելավորող
ծրագրային
ապահովում օդային երթևեկության կառավարման
ոլորտում. համակարգչային սարքավորումներ
և համակարգիչների կից սարքեր. մարմնի վրա
կրվող համակարգիչների կից սարքեր. վիրտուալ
իրականության ականջակալներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. խաղային
սարքավորանք, ներառյալ տեսախաղեր խաղալու
համար վիրտուալ իրականության ականջակալները
և սաղավարտները. խաղերի կոնսոլներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվար
ճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում. համալրված
իրականության տեսանյութերի արտադրություն.
համալրված իրականության առցանց խաղերի
տրամադրում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառա
յություններ և դրանց հետ կապված հետա

№

09/1

զոտություններ և մշակումներ. համա
կարգչային
ծրագրավորման ծառայություններ համալրված
իրականության տեսանյութերի և խաղերի ստեղծման
համար. համակարգչային խաղային ծրագրային
ապահովման
և
վիրտուալ
իրականության
ծրագրային ապահովման մշակում և կատարելա
գործում. համակարգչային ապարատների և
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում։
-------------(210) 20161067
(220) 22.08.2016
(730) Ալեքսան Ավագյան Սուրիկի Ա/Ձ, Երևան,
Ս. Տարոնցի փողոց, 26 շենք ,բն. 3, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ։
-------------(210) 20161068
(220) 22.08.2016
(730) «Էյ ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան
4/7, 7-րդ հարկ, սենյակ 6-9, AM
(540)

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
-------------(210) 20161069
(220) 22.08.2016
(730) «Էյ ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան
4/7, 7-րդ հարկ, սենյակ 6-9, AM
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(540)

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
-------------(210) 20161070
(220) 22.08.2016
(730) «Էյ ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան
4/7, 7-րդ հարկ, սենյակ 6-9, AM
(540)

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
-------------(210) 20161071
(220) 22.08.2016
(730) «Էյ ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան
4/7, 7-րդ հարկ, սենյակ 6-9, AM
(540)

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
--------------

№

09/1

(210) 20161074
(220) 23.08.2016
(730) «Գ Թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Մանուշյան 35, AM
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով,
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ։
-------------(210) 20161075
(220) 23.08.2016
(730) Պողոսյան Արմեն, UA
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր:
-------------(210) 20161076
(220) 23.08.2016
(730) Պողոսյան Արմեն, UA
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու,
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր:
--------------
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(210) 20161077
(220) 23.08.2016
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY
(540)

(511)
դաս 03. կոսմետիկական միջոցներ, ներառյալ
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու
համար. լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների
համար. քսուքներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եթերային յուղեր կոսմետիկական նպա
տակների համար, շամպուններ և լոսյոններ մազերի
համար,օճառներ:
-------------(210) 20161078
(220) 23.08.2016
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY
(540)

(511)
դաս 05. խոտաբուսային դեղամիջոցներ, դեղա
գործա
կան պատրաստուկներ, անասնաբուժական
պատրաստուկներ, դիետիկ նյութեր, սննդային
հավելումներ բուժական նպատակների համար:
--------------

№

09/1

(210) 20161079
(220) 23.08.2016
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY
(540)

(511)
դաս 16. թղթագրենական պիտույքներ.
թուղթ, ստվարա
թուղթ. պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար. թղթե կամ պլատմասսայե
տոպրակներ. տպագրական արտադրանք:
--------------

(210) 20161080
(220) 23.08.2016
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY
(540)

(511)
դաս 30. մեղր, սուրճ և թեյ:
--------------
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№

09/1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ
МПК
F02B 75/00
F02B 75/00
F02M21/00
F02M23/00
G01J5/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
3040
3041
3042
3042
3043

A
A
A
A
A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ
МПК
E04G 11/00
E04G11/00
E04G21/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
465 U
466 U
466 U
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№

09/1

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 1751
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 549, 551, 561, 2587, 16575,
15729
73 (1) Իրավատեր Մոնդելիզ Դոյչլանդ Քոֆի
ԳմբՀ, Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen,
Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Յաքոբս Դուվե
Էկբերթս ԴԵ ԳմբՀ, Langemarckstrasse 4-20,
28199 Bremen, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1752
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1888
73 (1) Իրավատեր Մեթսո Մինըրըլզ (ՈՒեը
Փրոթեքշն) ԱԲ, 934 81 ERSMARK, Sweden, SE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Նորդբերգ
Միլզ (Սուիդեն) ԱԲ, Box 74, 231 21 Trelleborg, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1753
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1888
73 (1) Իրավատեր Նորդբերգ Միլզ (Սուիդեն)
ԱԲ, Box 74, 231 21 Trelleborg, SE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մեթսո
Մինըրըլզ (Սուիդեն) ԱԲ, Box 132, 231 22 Trelleborg, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1754
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1947
73 (1) Իրավատեր Յունիքեմա Բ. Վ., Buurtje 1,
2802 BE, Gouda, The Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քրոդա
Ինթերնեշնլ ՓիԷլՍի, Cowick Hall, Snaith, Goole,
East Yorkshire, DN14 9AA, United Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1755
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5456
73 (1) Իրավատեր Հոմեր ԹԼՔ, Ինք.,
Դելավերի նահանգ, 1007 Orange St., Suite 1424,
Nemours Building, Wilmington, Delaware 19801,
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հոմեր ԹԼՔ,
ԷլԷլՍի, 301 N. Market Street, Farmers Bank Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801,
United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1756
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5456
73 (1) Իրավատեր Հոմեր ԹԼՔ, ԷլԷլՍի, 301 N.
Market Street, Farmers Bank Building, Suite 1424,
Wilmington, Delaware 19801, United States of
America, US
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73 (2) Իրավունքներն ստացող Հոում Դեպո
Ինթրնեշնլ, Ինք., 2455 Paces Ferry Road, NW,
Atlanta, Georgia 30339, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1757
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 23140
73 (1) Լիցենզատու Պաստիֆիցիո
Ֆաբիանելլի Սփա., Via San Antonino 107,
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo), Italy, IT
73 (2) Լիցենզառու «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ,
Երևան, Մաշտոցի 3/52, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1758
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17092, 17069, 17072,
17070, 17071, 11698, 18368, 11833, 17348,
17349, 17482, 17347, 18705, 11531, 18620,
17897, 17896, 18354, 18607, 18621, 17073,
18370, 18369
73 (1) Իրավատեր Յանսսեն Ար ընդ Դի
Այըրլենդ, EastGate Village, EastGate, Little Island,
Co. Cork, Ireland, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Յանսսեն
Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՍի, EastGate Village,
EastGate, Little Island, County Cork, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.08.2016
_____________________

№

09/1

Գրանցում No 1759
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1742, 1743
73 (1) Իրավատեր Լիբհեր-Ինթերնեյշնլ
Դոյչլանդ ԳմբՀ, Hans- Liebherr-Str. 45, 88400
Biberach, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԼիբհերԻնթերնեյշնլ ԱԳ, 45, Rue de l’Industrie,
CH-1630 Bulle, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1760
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2013, 2015, 2016, 16486
73 (1) Իրավատեր Հյուլիթ-Փեքարդ
Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս
նահանգի ՍՊԸ, 11445 Compaq Center Drive
West, Houston, Texas 77070, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷյչՓի Հյուլիթ
Փեքարդ Գրուփ ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի ՍՊԸ,
11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas
77070, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1761
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1376, 1377
73 (1) Իրավատեր Պարֆյում Ռոշա Ս.Ա.Ս., 17
rue de Miromesnil 75008, Paris, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ինթեր
պարֆյումս Ս.Ա., 4, rond-point des ChampsElysees 75008 Paris, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.08.2016
_____________________
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Գրանցում No 1762
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11489
73 (1) Իրավատեր «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ,
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Սոֆտեքս»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Տյուլենինի 20/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1763
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11602
73 (1) Իրավատեր «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ,
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ինտերնեյշնլ
Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային
10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1764
Արդյունաբերական նմուշի լիցենզիա
(11) Վկայական No 146S
73 (1) Լիցենզատու Զակրիտոյե ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «Սոլնեչնիյ Ռայ», 344037
Ռոսիյսկայա ֆեդերացիա, Ռոստով–նա–դոնու,
պլ. Տոլստովո 8, RU
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Զոլոտայա Սեմեչկա»,
344037 Ռոսիյսկայա ֆեդերացիա, Ռոստով–
նա–դոնու, պլ. Տոլստովո 8, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
հասարակ
Գործողության ժամկետը
25.10.2030
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.08.2016
_____________________

№

09/1

Գրանցում No 1765
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 23108
73 (1) Լիցենզատու «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ,
Երևան, Դավիթաշեն 1 թ., շ. 45, բն. 22, AM
73 (2) Լիցենզառու «Ա ԵՎ Գ» ՍՊԸ, Երևան,
Տիչինայի 3-րդ նրբ. 2/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1766
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 12695, 12697, 12696,
15630, 20947, 20948, 20949, 16568, 16723
73 (1) Լիցենզատու Բուրգեր Քինգ
Քորփորեյշն, 5505 Blue Lagoon Drive, Miami,
Florida 33126, USA, US
73 (2) Լիցենզառու Բուրգեր Քինգ Յուրոփ
ԳմբՀ, Inwilerriedstrasse 61, 6340 Baar, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1767
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12 (հանրահայտ
ապրանքային նշան)
73 (1) Իրավատեր «Հոմենվե» ՍՊԸ,
375009,ք.Երևան, Մաշտոցի 54
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գրանդ
քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

67
67

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.09.2016

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1768
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No 729641, 729643
73 (1) Իրավատեր SIXT SE, Zugspitzstrasse 1,
82049 Pullach, DE

№

09/1

73 (2) Օգտագործող «Ֆորա» ՍՊԸ, Երևան,
Աճառյան 42, AM
Փոխանցվող իրավունքները ավտոմեքենաների վարձակալության բիզնես,
ճանապարհորդության ամրագրման
ծառայություններ, վարորդի տրամադրման/
լիմուզինի տրամադրման ծառայություններ:
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
25.04.2021
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.08.2016
_____________________

68
68

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.09.2016

№

09/1

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

2370
2655
2673
2929
2945
2946

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

15.02.2016
08.02.2016
11.02.2016
25.02.2016
15.01.2016
16.02.2016

69
69

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
01.09.2016

09/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 3040
(13) A
F02B 75/00
(21) AM20160019
(22) 03.03.2016
(72) Марат Арутюнян (AM), Ани Акобян (AM)
(73) Марат Арутюнян, 0062, Ереван, Молдовакан
44/1, кв. 7 (AM), Ани Акобян, 0014, Ереван,
Н.Тиграняна 19/1, кв. 54 (AM)
(54) Двигатель внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к двигателям
внутреннего
сгорания,
в
частности,
к
конструкции двигателя внутреннего сгорания
и может быть применено в производстве
автомобильных двигателей.
Двигатель внутреннего сгорания имеет
первичный вал, установленные в цилиндре
поршни, закрепленные к ним шатуны,
два идентичных, взаимно параллельных и
соединенные с поршнями с помощью шатунов
коленчатых вала, причем, на первичном и
коленчатых валах насажены колеса, которые
взаимодействуют друг с другом. Колеса двух
коленчатых и первичного валов - идентичные
звездочки, взаимодействие которых выполнено
с помощью цепной передачи. На хвостовой части
первичного вала жестко закреплен фланец.
На хвостовой части каждого коленчатого
вала установлен синхронизатор, который
управляется с помощью прибора с электронноавтоматическим управлением.
Обеспечивается
увеличение
рабочей
нагрузки двигателя, уменьшение расхода
топлива и продление срока службы двигателя,
3 ил.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3041
(13) A
F02B 75/00
(21) AM20160020
(22) 03.03.2016
(72) Марат Арутюнян (AM), Ани Акобян (AM)
(73) Марат Арутюнян, 0062, Ереван, Молдовакан
44/1, кв. 7 (AM), Ани Акобян, 0014, Ереван,
Н.Тиграняна 19/1, кв. 54 (AM)

(54) Двигатель внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к двигателям
внутреннего
сгорания,
в
частности,
к
конструкции двигателя внутреннего сгорания
и может быть применено в производстве
автомобильных двигателей.
Двигатель
внутреннего
сгорания
имеет установленный в корпусе первичный
вал, установленные в цилиндре поршни,
закрепленные к ним шатуны, два идентичных,
взаимно параллельных и соединенные с
поршнями с помощью шатунов коленчатых вала.
На первичном и коленчатых валах насажены
зубчатые колеса, которые взаимодействуют
друг с другом. Два коленчатых и первичный
валы взаимодействуют друг с другом с
помощью зубчатого колеса, насаженного на
промежуточный вал, находящийся между двумя
коленчатыми валами. Зубчатые колеса двух
коленчатых, промежуточного и первичного
валов идентичны. На хвостовой части
первичного вала жестко закреплен фланец.
На хвостовой части каждого коленчатого
вала установлен синхронизатор, который
управляется с помощью прибора с электронноавтоматическим управлением.
Обеспечивается
увеличение
рабочей
нагрузки двигателя, уменьшение расхода
топлива и продление срока службы двигателя,
3 ил.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3042
(13) A
F02M21/00
F02M23/00
(21) AM20150015
(22) 16.02.2015
(72) Арман Симонян (AM), Размик Балаян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет
Армении” фонд, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM)
(54) Комбинированная система питания
двигателей внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к машиностроению,
в частности к комбинированной системе питания
двигателей внутреннего сгорания.

72
72

ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.09.2016

Система содержит воздухотделительное
устройство, имеющее воздухозаборник с
подрубком, блок электронного управления и
подключенный к нему выключатель зажигания.
Система дополнительно имеет реверсивный
электродвигатель,
включенный
к
блоку
управления и температурный датчик. Система
содержит выполненный в виде диафрагмы
узел, регулирующий поток воздуха, который
состоит из подвижной и неподвижной частей,
и взаимодействующих с подвижной частью
серповидных пластин. При этом, на патрубке
воздухозаборника насаждена неподвижная
часть узла, а подвижная часть с помощью
зубчатого колеса, установленного на валу
электродвигателя, находится в постоянном
зацеплении с реверсивным электродвигателем.
Обеспечивается быстрый запуск двигателя
при
низких
температурах,
повышается
долговечность двигателя, 9 ил.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3043
(13) A
G01J5/00
(21) AM20160047
(22) 27.05.2016

09/1

ՄԱՍ 1
№

(72) Армен Кузанян (AM), Астхик Кузанян (AM),
Ваан Никогосян (AM)
(73) “Институт физических исследований НАН
РА” государственная неторговая организация
(AM)
(54) Многослойный датчик термоэлектри
ческого детектора
(57) Изобретение относится к области
регистрации
слабого
излучения,
в
частности регистрации одиночных фотонов
инфракрасного, видимого, ультрафиолетового
и рентгеновского диапазона.
Многослойный датчик термоэлектричес
кого детектора состоит из поглотителя
фотонов, радиатора и термоэлектрической
пленки. Поглотитель фотонов расположен
на
термоэлектрической
пленке
которая
расположена на радиаторе, причем, поглотитель
фотонов и радиатор сверхпроводящие и
выпол
няют также роль электрических кон
тактов. Поглотитель фотонов и радиатор
подсоединяются к измерительному устройству
сверхпроводящими проводами.
Увеличевается скорость счета термо
электрического датчика, 6 ил.
(74) А. Петросян
_____________________

73
73

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
01.09.2016

09/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 465
(13) U
E04G 11/00
(21) AM20160041U
(22) 03.05.2016
(72) Тигран Акопян (AM), Вальтер Атанесян (AM)
(73) Тигран Акопян, 0022, Ереван, Аван-Ариндж
2/6, кв. 4 (AM), Вальтер Атанесян, 0037, Ереван,
Бабаян 36, кв. 23 (AM)
(54) Опалубка для строительства монолитных
стен
(57) Полезная модель относится к области
строительства и может быть использована для
строительства монолитных стен.
Опалубка для строительства монолитных
стен имеет две П-образные рамы, на которых
вертикально
закреплены
два
взаимно
параллельных щита и две опорные стойки,
причем один из щитов шарнирно соединен к
П-образным рамам. На вертикальных ребрах
щита шарнирно закреплены два рычага. На
вертикальных ребрах шарнирно соединенного
щита жестко закреплены втулки, внутри которых
для фиксации облицовочных плит установлены
Г-образные элементы с возможностью поворота.
Рычаги соединены между собой общим
стержнем, а нижний конец каждой опорной
стойки выполнен с возможностью охвата
теплоизоляционного
элемента.
Шарнирно
закрепленный щит выполнен в виде решетки.
Увеличивается
надежность
работы
опалубки, 4 ил.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 466
(13) U
E04G11/00
E04G21/00
(21) AM20160040U
(22) 03.05.2016
(72) Тигран Акопян (AM), Вальтер Атанесян (AM)
(73) Тигран Акопян, 0022, Ереван, Аван-Ариндж
2/6, кв. 4 (AM), Вальтер Атанесян, 0037, Ереван,
Бабаян 36, кв. 23 (AM)
(54) Способ возведения колонн
(57) Полезная модель относится к области
строительства и может быть использована
для возведения монолитных железобетонных
колонн в помещениях.
В соответствии со способом возведения
колонн, укладывают армирующий каркас
и опалубочные щиты из стекловолокна,
соединяют их замками, после чего укладывают
смесь бетона. По всей длине опалубочные щиты
дополнительно
обхватывают
соединенные
друг с другом два съемных элемента, каждый
из которых выполнен в виде решеточных
рам прикрепленных друг к другу под прямым
углом, после чего съемные элементы приводят
в вертикальное положение с помощью
упоров. После укладки смеси бетона, бетон
виброуплотняют и через 45-60 минут снимают
съемные элементы.
Повышается прочность колонны, 3 ил.
_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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