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3

ԳՅՈՒՏԵՐ

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

11
13

51

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

54

գյուտի անվանումը

56

տեղեկատվության աղբյուրներ

57

գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62

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

21
22
23
31
32
33
45

72
73
74
85
86
87
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2017.01
(11) 3143
A01B 39/00
(21) AM20170053

(13) A

(22) 30.03.2017

(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM),
Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Սամվել
Ֆրունզեի Սարգսյան (AM), Շավարշ Մացակի
Գրիգորյան (AM), Ժուլվերն Մկրտչի Մկրտչյան
(AM), Արթուր Վաղինակի Ալթունյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 74 (AM)
(54) Միջծառային տարածությունների մշակ
ման մեքենա
(57) Գյուտը վերաբերում է հողի մշակման
մեքենաներին, նախատեսված է այգիների
միջծառային տարածությունների մշակման
համար և կարող է օգտագործվել նաև
գյուղատնտեսության այլ բնագավառներում։
Միջծառային տարածությունների մշակման
մեքենան ունի կախոցի համակարգ իր
շրջանակով, որին ամրակցված է ուղղաձիգ
լիսեռի շուրջը պտտման հնարավորությամբ
տեղակայված բանող անիվ՝ իր դանակներով
և պաշտպանիչ շերտով: Մեքենան ունի նաև
լիսեռին լծակով միակցված պաշտպանիչ
շերտով շրջափակված երկրորդ բանող անիվ
իր դանակներով, ինչպես նաև շրջանակին
կարգավորելի հեծանով ամրակցված ոռոգման
ակոսահան և բանող անիվը շարժաբերող
հիդրոշարժիչ:
Մեքենան
լրացուցիչ
ունի
պաշտպանիչ շերտով շրջափակված երրորդ
բանող անիվ՝ իր դանակներով, որի լիսեռն
ամրակցված է շրջանակին: Շարժական բանող
անիվին համակցված լծակը տատանումներն
ստանում է հիդրոգլանի և շրջանակի նկատմամբ
արտակենտրոն
աստղանիվի
միջոցով:
Շարժական բանող անիվը բազմանկյուն է:
Բարձրացվում է մեքենայի աշխատանքի
արտադրողականությունը և հուսալիությունը, 3
նկ.:
_____________________

(51) 2017.01
(13) A
(11) 3144
A01D 15/00
(21) AM20170099
(22) 19.07.2017
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM),
Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Պավել
Լյուդվիգի Անտոնյան (AM), Շավարշ Մացակի
Գրիգորյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 74 (AM)
(54) Կարտոֆիլահան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսության
մեքենաշինությանը` մասնավորապես կարտո
ֆիլահան մեքենաներին:
Կարտոֆիլահանն ունի խոփ, միմյանց
շարունակություն
կազմող
հիմնական
և
կասկադային
էլևատորներ:
Կասկադային
էլևատորի վերջում, որի շրջանակի վրա
ամրակցված է սռնի, կախված է թեք
ճաղավոր թրթռավանդակ: Թրթռավանդակի
ստորին ծայրամասն ունի հորիզոնական
հարվածամեղմիչ հարթակ: Սռնուն լծակների
միջոցով
միակցված
է
համառանցք
ճաղանիվների զույգ, ընդ որում թրթռավանդակն
ու
համառանցք
ճաղանիվները
միմյանց
նկատմամբ անշարժ են:
Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարելավվում
է տեխնոլոգիական գործընթացը, 2 նկ.:
_____________________

(51) 2017.01
(11) 3145
(13) A
A01K61/00
G01N33/00
(21) AM20160042
(22) 04.05.2016
(72) Լիանա Արմենի Մարգարյան (AM), Էդգար
Գևորգի Փիրումյան (AM), Գևորգ Պետրոսի
Փիրումյան (AM)
(73) Լիանա Արմենի Մարգարյան, 0046, Երևան,
Բագրատունյաց 28, բն. 51 (AM), Էդգար Գևորգի
Փիրումյան, 0005, Երևան, Տիգրան Մեծի 40բ,
բն. 6 (AM), Գևորգ Պետրոսի Փիրումյան, 0005,
Երևան, Տիգրան Մեծի 40բ, բն. 6 (AM)
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(54) Բնական ջրերի էկոլոգիական կարգա
վիճակի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է շրջակա միջավայրի
պաշտպանությանը, մասնավորապես՝ բնական
ջրերի էկոլոգիական կարգավիճակի որոշման
եղանակին:
Ջրային
օբյեկտի
առնվազն
երեք
դիտակետերում կատարում են ջրի նմուշառում,
հայտնի մեթոդով հաշվում են ինհիբիտորային
գործակիցը և ջրաքիմիական ցուցանիշների
արժեքները,
վերջիններիս
արժեքներով
յուրաքանչյուր դիտակետի համար հաշվում
են անալիզների արդյունքների ընդհանուր
թիվը, ցուցանիշների ընդհանուր թվի մեջ
նորմերը գերազանցող ցուցանիշների տոկոսը,
անալիզների ընդհանուր թվի մեջ նորմը
գերազանցող անալիզների տոկոսը, նորմից
գերազանցման պատիկությունը, այնուհետև
հաշվում են ջրի փաստացի որակի աստիճանը:
Ապա առաջարկված բանաձևերով հաշվում
են
բնական
գործոնների
ազդեցության
գործակիցը, ինքնամաքրման ընդունակությունը
և բուֆերականությունը: Որից հետո որոշում են
ջրային օբյեկտի վրա մարդածին ներգործու
թյան աստիճանը, այնուհետև առաջարկված
բանաձևով որոշում են բնական ջրային օբյեկտի
էկոլոգիական կարգավիճակը:
Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) 2017.01
(11) 3146
(13) A
B22F1/00
C22B5/00
(21) AM20160044
(22) 13.05.2016
(72) Ռազմիկ Տաճատի Մալխասյան (AM)
(73) Ռազմիկ Տաճատի Մալխասյան, 0033,
Երևան, Վ. Համբարձումյանի 6, բն. 18 (AM)
(54) Ամորֆ նյութերի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղագործու
թյանը, մասնավորապես՝ ամորֆ նյութերի
ստացման եղանակին:
Ռեակցիայի
գոտի
մատուցում
են
ամորֆացվող նյութ փոշու ձևով և վերականգնիչ,
ապա կերպափոխում են ամորֆացվող նյութն
ամորֆ ձևի, ընդ որում, ամորֆացվող նյութի
և(կամ) վերականգնիչի մոլեկուլները նախապես
գրգռում են մինչև ամորֆացվող նյութի
մոլեկուլի կապի էներգիան: Կերպափոխումն
իրականացնում են T ≤ 0,9Tբ ջերմաստիճանում,

11/2

ՄԱՍ 1
№

որտեղ՝ T-ն կերպափոխման պրոցեսի ջերմաս
տիճանն է, Tբ-ն ստացված ամորֆ նյութի
բյուրեղացման ջերմաստիճանն է,
որը
որոշում են ըստ հետևյալ բանաձևի՝ Tբ =
T0 (1 - α/R), որտեղ՝ T0-ն- ամորֆացվող նյութի
աղյուսակային հալման ջերմաստիճանն է, α-ն
նյութի ընտրությունից կախված հաստատուն
է, իսկ R-ը՝
ամորֆացվող նյութի հատիկի
չափը: Ամորֆացվող նյութի և վերականգնիչի
մոլեկուլները գրգռում են դրանց գումարային
էներգիայով, այդ թվում՝ ջերմային և գրգռման
էներգիայով:
Բարձրացվում է ռեակտորում ընթացող
պրոցեսի պարամետրերի ընտրության հնարա
վորությունը, ընդլայնվում է օգտագործվող
ազդանյութերի շրջանակը:
_____________________

(51) 2017.01
(11) 3147
(13) A
B23P6/00
B23H9/00
(21) AM20170025
(22) 28.02.2017
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102,
Գյումրի, Հ. Ղանդիլյան 47, բն. 5 (AM)
(54) Կտրող գործիքի մաշակայունության
բարձրացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինության
և սարքաշինության ոլորտում մետաղամշակ
մանը` մասնավորոպես, գունավոր մետաղ
ների և համաձուլվածքների նրբասայրային
մշակմանը կորունդե ֆրեզներով:
Կտրող
գործիքի
մաշակայունության
բարձրացման եղանակ, ըստ որի թուջե
սկավառակի վրա ալմաստային մածուկով
նախապես
չափաբերում
են
գործիքի
կտրող
թիթեղիկի
գագաթի
հետին
և
առջևի մակերևույթներն այնպես, որ թուջե
սկավառակի պտտման ուղղությունն ուղղված
լինի հանդիպակաց կտրող եզրին: Կտրման
գործընթացում չափաբերված կտրող թիթեղիկի
գագաթի կլորացման նախապես ընտրված
շառավիղի աղեղով մինչև կտրող եզրի
սայրի կլորացման 0,5-1,5 մկմ չափով սրված
կտրող թիթեղիկը նախապես ենթարկում
են զելման՝ 5-10 կմ կտրման անցած ուղու
չափով, ընդհատուն ռեժիմների պայմաններում՝
հեռացնում
են
նախապես
հաշվարկված
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ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2017

մետաղի շերտ: Այնուհետև կտրող թիթեղիկը
հանում են բռնիչից, մշակում են ալմաստային
քսուքով հագեցած նրբաթաղիքե ժապավենով
և ենթարկում են վերջնասրման՝ մեծացնելով
կտրող թիթեղիկի սայրի կլորացման շառավիղը
1,5-2,0 մկմ սահմաններում:
Բարձրացվում է կորունդե կտրող թիթեղիկի
մաշակայունությունը, 2 նկ.:
_____________________
(51) 2017.01
(11) 3148
(13) A
C25C5/00
(21) AM20160086
(22) 02.09.2016
(72) Ալբերտ Ֆրանգուլյան (AM), Լազար
Սարգսյան (AM), Արմեն Հովհաննիսյան (AM)
(73) Ալբերտ Ֆրանգուլյան, 0706, Արտաշատ,
Օգոստոսի 23, տ. 80 (AM), Լազար Սարգսյան,
0033, Երևան, Կոմիտասի պող. 1, բն. 221 (AM),
Արմեն Հովհաննիսյան, 0018, Երևան, ՆարԴոսի 36 շենք, բն. 10 (AM)
(54) Երկաթի փոշու ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է փոշեմետալուրգիայի
բնագավառին, մասնավորապես` երկաթի փոշու
ստացման եղանակին:
Երկաթ պարունակող սուլֆատաթթվային
լուծույթը ենթարկում են էլեկտրոլիզի: Որպես
երկաթ
պարունակող
սուլֆատաթթվային
լուծույթ վերցնում են երկաթի սուլֆիդային
խտանյութի
560-5800C
ջերմաստիճանում
բովվածքի ծծմբաթթվային տարրալուծման
ենթարկված լուծույթ,
այնուհետև լուծույթը
մաքրում են պղնձի և այլ մետաղների
խառնուրդներից, որից հետո ենթարկում են
էլեկտրոլիզի կապարե անոդով:
Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________
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ՄԱՍ 1
№

(51) 2017.01
(11) 3149
(13) A
F16D 33/00
(21) AM20170035
(22) 13.03.2017
(72) Սամվել Բեկթաշյան (AM), Վաղարշ
Խաչիկյան (AM), Գագիկ Բազիկյան (AM)
(73) Սամվել Բեկթաշյան (AM), Վաղարշ
Խաչիկյան (AM), Գագիկ Բազիկյան (AM)
(54) Հիդրոկցորդիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը,
մասնավորապես՝ հիդրոկցորդիչներին:
Հիդրոկցորդիչն ունի յուղով լցված իրան,
տանող և տարվող լիսեռներ: Իրանը գլանաձև
է: Իրանի հանդիպակաց ներքին պատերի
մեջ կատարված բնիկներում կենտրոնական
ատամնավոր տանող լիսեռին զուգահեռ,
տեղադրված է գլանաձև ատամնավոր միջանկյալ
լիսեռ, որը կառչման մեջ է կենտրոնական
ատամնավոր տանող լիսեռի հետ, որի մի
ծայրը գտնվում է իրանի ներքին պատի մեջ
կատարված բնիկում: Իրանի մեջ տեղակայված
է իրանի երկայնքով կատարված կարգավորիչ
փական ունեցող միջնապատ: Միջնապատի
երկու
կողմերի
երկայնքով
կատարված
են անցքեր: Միջնապատի մեջ երկայնքով
և
տեղաշարժվելու
հնարավորությամբ
տեղադրված է գլանաձև ձող: Գլանաձև ձողի
հանդիպակաց երկու կողային մակերևույթների
երկայնքով կատարված են անցքեր: Տանող
լիսեռի տրամագիծը իրանի տրամագծի 1/3
է: Միջանկյալ լիսեռի տրամագիծը իրանի
տրամագծի 1/3 է:
Բարձրացվում է սարքի օ.գ.գ.-ը, 2 նկ.:
(74) Ռուբեն Մանասերյան
_____________________
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ՄՈԴԵԼՆԵՐ

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

արտոնագրի համարը

13
		
21
		

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
16.11.2017
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2017.01
(11) 501		
(13) U
A45C13/00
(21) AM20170112U
(22) 10.08.2017
(72) Աննա Մելքոնյան (AM)
(73) Աննա Մելքոնյան (AM)
(54) Պայուսակի օղլակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է թեթև
արդյունաբերությանը, այն է՝ պայուսակների
օղլակներին,
հատկապես
կանանց
պայուսակների օղլակներին։
Պայուսակի
օղլակն
ունի
երկու
հենարանային տարր, որոնց վրա տեղադրված
են սևեռող տարրեր։ Հենարանային տարրերը
միացված են իրար առնվազն երկու զույգ
սևեռող տարրերով և իրականացված են իրար
հարթ հոդակապերով միակցված հավասար
երկարությամբ
երկու
հատվածամասերի
տեսքով:
Ընդլայնվում է պայուսակների օղլակների
տեսականին, 5 նկ.:
(74) Արեգ Պետրոսյան
_____________________

(51) 2017.01
(11) 502		
(13) U
E02D29/00
E02D5/00
(21) AM20170024U
(22) 27.02.2017

(72) Դավիթ Թասլակյան (AM), Աշոտ Սաֆարյան (AM)
(73) «Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի
ազգային
համալսարան»
հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Միահարկ գծային շինություն բարդ
ռելիեֆով տեղանքի համար
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
շինարարության բնագավառին և կարող է
օգտագործվել գյուղատնտեսության համար
ոչ պիտանի, բարդ ռելիեֆով տեղանքում
արտադրական,
արդյունաբերության
մի
շարք
ոլորտների,
շենքերի-շինությունների
կառուցման համար:
Միահարկ
գծային
շինությունն
իրականացված է մեկը մյուսի հետևից
եռաչափ բեկյալի տեսքով տեղակայված
հատվածամասերի
ձևով
այնպես,
որ
հատվածամասերի մի մասը տեղակայված է
գետնից վեր, ուղղաձիգի նկատմամբ անկյան
տակ՝ դեպի ներքև ուղղված և կատարված է
գլանաձև կառույցի տեսքով, իսկ ստորգետնյա
հատվածամասերը՝ ուղղաձիգի նկատմամբ
անկյան
տակ՝
դեպի
ներքև
ուղղված
թունելների տեսքով: Ընդ որում, յուրաքանչյուր
հատվածամասը պարունակում է առնվազն երկու
աստիճանաձև տեղակայված հորիզոնական
հարթակներ։
Բարձրացվում է արդյունավետությունը
բարդ ռելիեֆով տեղանքն օգտագործելիս, 2 նկ.:
_____________________

11

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

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

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

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.11.2017

11/2

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 02-07
(11) 423		
(13) S
(21) 20170036		
(22) 08.09.2017
(72) Պերճ Օհանյան (AM)
(73) Պերճ Արմենակի Օհանյան, Երևան,
Պուշկինի փող., շ. 39, բն. 12 (AM)
(54) Կայծակ ճարմանդի օբսիդիանից լեզվակ
(55)

_____________________

14
14

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

11/2

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20161404		

(111) 26663

(210) 20161472		

(111) 26665

(220) 27.10.2016

(151) 10.11.2017

(220) 14.11.2016

(151) 10.11.2017

			(181) 27.10.2026
(730) «Իտալ կազա» ՍՊԸ, Երևան, Չեխովի 36,
բն. 13, AM

			(181) 14.11.2026
(730) «Իմպրեսո» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց
5Ա, 362 տարածք, AM

(442) 16.11.2016
(540)

(442) 01.12.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կապույտ, դեղին, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20161471		

(111) 26664

(220) 14.11.2016

(151) 10.11.2017

			(181) 14.11.2026
(730) «Իմպրեսո» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց
5Ա, 362 տարածք, AM
(442) 01.12.2016
(540)

(526) «COFFEE SHOP» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. սուրճի, թեյի, հրուշակեղենի,
քաղցրավենիքի, սուրճի և թեյի սպասքի, սուրճի
և թեյի պարագաների վաճառք.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ,
ռեստորանների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170482		

(111) 26666

(220) 10.04.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 10.04.2027
(730) Սքրիփս Նեթվորքս Ինթրնեշնլ (ՅուՔեյ)
Լիմիթիդ, GB
(442) 18.04.2017
(540)

(526) «ԽԱՆՈՒԹ», «ՍՐՃԱՐԱՆ» գրառումերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. սուրճի, թեյի, հրուշակեղենի,
քաղցրավենիքի, սուրճի և թեյի սպասքի, սուրճի
և թեյի պարագաների վաճառք.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ,
ռեստորանների ծառայություններ:
_____________________

(526) «CHANNEL» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:

17
17

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. մար
զական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում:

11/2

ՄԱՍ 1
№

(442) 16.06.2017
(540)

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20170509		

(111) 26667

(220) 18.04.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 18.04.2027
(730) «Բերգ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան,
Բաղրամյան 3, Գրողների միության շենք, 2-րդ
հարկ, AM
(442) 02.05.2017
(540)

(526) «LAB» և «DENTAL STUDIO» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապտականաչ գույնով:
(511)
դաս 40. ատամնատեխնիկների ծառայու
թյուններ:
_____________________

(210) 20170562		

(111) 26669

(220) 26.04.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 26.04.2027
(730) «Մամաշոփ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ,
Նորքի 11, տուն 43, AM
(526) «CONSTRUCTION» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:

(442) 16.06.2017
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
դեղին, կարմիր և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յու
թյուններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում:
_____________________

(526) «SHOP» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի
խանութների ծառայություններ և ինտերնետ
խանութների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170553		

(111) 26668

(210) 20170654		

(111) 26670

(220) 25.04.2017

(151) 10.11.2017

(220) 10.05.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 25.04.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարկիս Հովա
գիմյան, Երևան, Գյուլբենկյան 39ա, 49/1, AM

			(181) 10.05.2027
(730) «Էկոգարդեն» ՍՊԸ, ՀՀ Վայոց ձորի
մարզ, ք. Եղեգնաձոր 3601, Գլաձորյան 2, AM

18
18

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(442) 16.06.2017
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. մուրաբա, կոմպոտ.
դաս 30. թեյ.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր:
_____________________

(210) 20170673		

(111) 26671

(220) 11.05.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 11.05.2027
(730) Հանվհա Քորփորեյշն, KR
(442) 16.06.2017
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. տեղակայման ամրակներ տեսա
խցիկների և մոնիտորների համար. օպտիկական
ոսպնյակներ. լուսանկարչական ապարատ
ներ. տեսախցիկներ վերահսկման համար.
վերահսկման
տեսախցիկների
կառավար
ման սարքեր. սմարթֆոնների տեսախցիկներ.
տեսախցիկներ
տրասնպորտային
միջոց
ների համար. տեսասարքավորումներ տեսա
ներկայացումների
համար.
էլեկտրոնային
սենսորներ.
օպտիկական
սենսորներ.
դիտարկման և վերահսկման էլեկտրական
ապարատուրա.
լիցքավորող
սարքեր
տեսախցիկների (թվային տեսախցիկների)
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№

կուտակիչների
համար.
ադապտերներ
վերա
հսկման
տեսախցիկների
համար.
տեսա
խցիկների
համար
նախատեսված
կուտակիչ
ներ. էլեկտրական կուտակիչներ.
տեսագրման սարքեր և տեսահաղորդիչ
սարքավորումներ.
վերահսկման
տեսա
խցիկների տեսագրող սարքեր. ցանցային
տեսագրիչներ. տեսահսկող համակարգեր.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
ներբեռնելի
հավելվածներ
սմարթֆոնների
համար (ծրագրային ապահովում). մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). թվային
ազդանշանների մշակման սարքավորումներ
տեսահոլովակը ցանցի միջոցով վերահսկելու
համար.
էլեկտրոնային
ազդանշանների
ստացման սարքավորումներ տեսահոլովակը
ցանցի
միջոցով
վերահսկելու
համար.
անվտանգության սարքավորումներ դեմքերի
նույնականացման համար. ամպային սերվեր.
մարմնի
վրա
կրվող
համակարգիչներ.
մարմնի վրա կրվող համակարգիչների կից
սարքավորումներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20170696

(111) 26672

(220) 15.05.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 15.05.2027
(730) Մեդա Քնսյումր Հելթքեըր Ինք., US
(442) 03.07.2017
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
ապրանքներ և նյութեր. բժշկական պատրաս
տուկներ, ապրանքներ և նյութեր. հոմեոպաթիկ
պատրաստուկներ, ապրանքներ և նյութեր.
հոմեոպաթիկ պատրաստուկներ մրսածության
ախտանիշները
թեթևացնելու
համար.
դիետիկ սննդամթերք և նյութեր բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ և սննդարար
հավելումներ. սննդի հավելումներ. սննդային
հանքային
հավելումներ.
վիտամինային
պատրաստուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

19
19

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(210) 20170716		

(111) 26673

(220) 17.05.2017

(151) 10.11.2017
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ՄԱՍ 1
№

(540)

			(181) 17.05.2027
(730) «Նուվո» ՍՊԸ, Երևան, Ալիխանյան 12, բն.
11ա, AM
(442) 01.08.2017
(540)

(526) «ՎԵԴԻՆԳ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(526) «WEDDING DESIGN STUDIO» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կաթնագույն, դարչնագույն և բեժ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 42. ինտերիերի դիզայն, ձևավորում.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում, սեղանների ձևավորում
(քեյթրինգ).
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների
պլանավորում և կազմակերպում:
_____________________

կաթնագույն, դարչնագույն և բեժ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 42. ինտերիերի դիզայն, ձևավորում.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում, սեղանների ձևավորում
(քեյթրինգ).
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների

(210) 20170736		
(111) 26675
(220) 18.05.2017
(151) 10.11.2017
			(181) 18.05.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,
Գործարանային 10, AM
(442) 03.07.2017
(540)

պլանավորում և կազմակերպում:
_____________________

(210) 20170717		

(111) 26674

(220) 17.05.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 17.05.2027
(730) «Նուվո» ՍՊԸ, Երևան, Ալիխանյան 12, բն.
11ա, AM
(442) 17.07.2017

20
20

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(526) «Slims» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի։
_____________________

(210) 20170766		

(111) 26676

(220) 24.05.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 24.05.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,
Գործարանային 10, AM
(442) 16.06.2017
(540)

(526) «CHARCOAL» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի։
_____________________

(210) 20170781		

(111) 26677

(220) 24.05.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 24.05.2027
(730) «Էկոգարդեն» ՍՊԸ, ՀՀ Վայոց ձորի
մարզ, ք. Եղեգնաձոր 3601, Գլաձորյան 2, AM
(442) 16.06.2017
(540)
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(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. մուրաբա, կոմպոտ.
դաս 30. թեյ.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր:
_____________________

(210) 20170807		

(111) 26678

(220) 29.05.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 29.05.2027
(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող.
27/10, AM
(442) 03.07.2017
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ
բուժական
նպատակների
համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար,
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ
միջոցներ.
վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղագործական
և հիգիենիկ պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20170814		

(111) 26679

(220) 31.05.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 31.05.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովիկ Պապիկ
յան, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան 3 մ/շ, շ.
22ա,բն. 9, AM

21
21

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(442) 16.06.2017
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հաց, հացամթերք:
_____________________

(210) 20170841		

(111) 26680

(220) 08.06.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 08.06.2027
(730) Սասան Ղանբարիքաքավանդի, IR

11/2

ՄԱՍ 1
№

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ. մասնավորապես՝ առևտուր:
(740) Հասմիկ Քեռյան
_____________________

(210) 20170895
(111) 26682
(220) 15.06.2017
(151) 10.11.2017
			(181) 15.06.2027
(730) «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գյուղ Գեղաշեն, AM
(442) 17.07.2017
(540)

(442) 03.07.2017
(540)

(511)
դաս 16. գրենական պիտույքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
_____________________

(210) 20170860

(111) 26681

(220) 12.06.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 12.06.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Գևորգյան
Վոլոդյայի, Արմավիրի մարզ, 0918, գ. Արմավիր,
փ. 13, տուն 3, AM
(442) 03.07.2017
(540)

(526) «ՀԱՆՐԱԽԱՆՈՒԹ» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:

(526) Բացի «KING» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:

22
22

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն, դեղին, կարմիր, կանաչ, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ:
_____________________

(210) 20170900		

(111) 26683

(220) 16.06.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 16.06.2027
(730)

«Թամարա

և

Անի»

ՍՊԸ,

Երևան,

Դավիթաշեն 3-րդ թաղ, 10/9, AM
(442) 17.07.2017

11/2

ՄԱՍ 1
№

(540)

(526) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՈՀԱՆՈՑ» արտահայտու
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, նարնջագույն և բաց շագանակագույն

(540)

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
_____________________

(526) «ՊԼՅՈՒՍ», «ՕՆԼԱՅՆ», «PLUS», «ONLINE»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

(210) 20170916		

(111) 26685

(220) 19.06.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 19.06.2027
(730) «Էմ Բի Ջի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Վրացական փ., 4-րդ նրբ. 5/1, բն. 26, AM
(442) 03.07.2017
(540)

դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
_____________________

(210) 20170903		

(111) 26684

(220) 16.06.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 16.06.2027
(730) Արսեն Բոստանջյան, Երևան, Ձորափի
5/1, AM
(442) 03.07.2017

(526) «FISH» և «CLUB» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

23
23

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(210) 20170954		

(111) 26686

(210) 20170982		

(111) 26688

(220) 26.06.2017

(151) 10.11.2017

(220) 30.06.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 26.06.2027
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Զարուհի
Օհանյան, Երևան, Իսահակյան 8/11, AM

			(181) 30.06.2027
(730) Սմբատ Գոգյան, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ
զանգվ., շ. 37, բն45, AM

(442) 17.07.2017
(540)

(442) 17.07.2017
(540)

(526) «youth hostel» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հոսթելների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170971		

(111) 26687

(220) 28.06.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 28.06.2027
(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, 0047,
Նորք Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM
(442) 17.07.2017
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, մոխրագույն, կապույտ, նարնջագույն
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. թռչնամիս, մսի էքստրակտներ:
_____________________
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ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա
րարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա
սենյակային
պիտույքներ,
բացառությամբ
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ.
պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման
և կապոցավորման համար. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի
զարդեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս
41.
կրթություն.
ուսումնական
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու
նա
բերական
վերլուծումների
և
հետա
զոտությունների
ծառայություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման մշակում և զարգացում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ.
անվտանգության ծառայություններ նյութական
արժեքների և անհատների
ֆիզիկական
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից
մատուցվող անհատական և սոցիալական
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու
համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

24
24

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(210) 20170983

(111) 26689

(220) 30.06.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 30.06.2027
(730) Սմբատ Գոգյան, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ
զանգվ., շ. 37, բն45, AM
(442) 17.07.2017
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կապ
տականաչ և նարնջագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ.
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազ
մա
րարական աշխատանքների համար. լուսա
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային
պիտույքներ,
բացառությամբ
կահույքի.
կպչուն
նյութեր
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ.
պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման
և կապոցավորման համար. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի
զարդեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ
ընթացի
ապահովում.
զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու
նաբերական վերլուծումների և հետազոտու
թյունների ծառայություններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրային ապահովման
մշակում և զարգացում.
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ՄԱՍ 1
№

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
նյութական
արժեքների
և
անհատների
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ
անձանց կողմից մատուցվող անհատական
և սոցիալական ծառայություններ անհատի
կարիքները հոգալու համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20170999

(111) 26690

(220) 06.07.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 06.07.2027
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Ռաֆայել
Առուստամով, Արմավիրի մարզ, գ. Այգեշատ,
Գրադարան տուն 17, AM
(442) 17.07.2017
(540)

(526) «HOME COLLECTION» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
24.
գործվածքներ
և
դրանց
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային
օգտագործման համար. մանածագործական
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ:
_____________________

(210) 20171010		

(111) 26691

(220) 06.07.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 06.07.2027

25
25

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(730) «Դաաառ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ
զանգ., շ. 23, բն. 20, AM
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ՄԱՍ 1
№

(540)

(442) 17.07.2017
(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.

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
_____________________

սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո.

(210) 20171046		

(111) 26693

ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց,

(220) 12.07.2017

(151) 10.11.2017

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ.

			(181) 12.07.2027
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր
29, տուն 13/1, AM

շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսա
կան,

այգեգործական,

անտառային

(442) 01.08.2017
(540)

և

հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:
_____________________

(210) 20171011		

(111) 26692

(220) 06.07.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 06.07.2027
(730)

«ՏԵՏ

դայմոնդ»

Փարպեցու 6, բն. 7, AM
(442) 17.07.2017

ՍՊԸ,

Երևան,

Ղ.

(511)
դաս 5. կաթնային չոր խառնուրդներ ման
կական սննդի համար. մանկական սնունդ.
կաթի փոշի երեխաների համար.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր։
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

26
26

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(210) 20171050		

(111) 26694

նարնջագույն, կանաչ, կապույտ, երկնագույն և

(220) 13.07.2017

(151) 10.11.2017

սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրում
ներ.
ապրանքների
փաթեթավորում
և
պահպանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում:
_____________________

			(181) 13.07.2027
(730) Արամայիս Բալայան, Երևան, Մոլդովական
2/2, բն. 44, AM
(442) 01.08.2017
(540)

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ.
թանկարժեք
իրեր.
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ:
_____________________

(210) 20171056		

(111) 26695

(220) 14.07.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 14.07.2027
(730) «Պոզիտիվ թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Չեխովի
50, բն. 7, AM
(442) 01.08.2017
(540)

(210) 20171057		

(111) 26696

(220) 14.07.2017

(151) 10.11.2017

11/2

ՄԱՍ 1
№

			(181) 14.07.2027
(730) «Պոզիտիվ թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Չեխովի
50, բն. 7, AM
(442) 01.08.2017
(540)
(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրում
ներ.
ապրանքների
փաթեթավորում
և
պահպանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում:
_____________________

(210) 20171079		

(111) 26697

(220) 18.07.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 18.07.2027
(730) «Տաքսի Տավրոս» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր,
Շիրակի խճ. 4դ, AM
(442) 01.08.2017
(540)

(511)
դաս 37. գազալցակայանի ծառայություն.
դաս 39. տաքսի ծառայություն:
_____________________
(526) «TRAVEL» բառը և «TOURISM COMPANY»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20171080		

(111) 26698

(220) 18.07.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 18.07.2027

27
27

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Գալստյան,
Երևան, Նոր Արեշ փ. 31, տուն 29/1, AM
(442) 01.08.2017
(540)

(526) «FROZEN FOOD» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, բաց և մուգ կապույտ գունային համակ

11/2

ՄԱՍ 1
№

միակցիչ
խողովակներ
տրանսպորտային
միջոցների ջերմափոխանակիչների համար.
ռետինե օղեր:
_____________________

(210) 20171113		

(111) 26700

(220) 24.07.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 24.07.2027
(730) «Հայդրո-թեք» ՍՊԸ, Երևան, 0031, Լենին
գրադյան 50, բն. 81, AM
(442) 01.08.2017
(540)

ցությամբ:
(511)
դաս 29. սառեցված ձուկ, ձկնամթերք, միս,
մսամթերք, բանջարեղեն, մրգեր:
_____________________

(210) 20171112		

(111) 26699

(220) 24.07.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 24.07.2027
(730) «Հայդրո-թեք» ՍՊԸ, Երևան, 0031,
Լենինգրադյան 50, բն. 81, AM
(442) 01.08.2017
(540)

(526) «ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և մանուշակագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 7. պոմպեր (մեքենաներ). պոմպեր
(մեքենաների
կամ
շարժիչների
մասեր).
վակուումային պոմպեր (մեքենաներ). օդային
պոմպեր.
յուղային
պոմպեր.
ավտոմատ
կարգավորվող վառելիքային պոմպեր.
դաս 17. ճկուն ոչ մետաղական խողովակ
ներ.
խողովակներ
մանածագործվածքից.

(526) «HYDRAULIC TECHNOLOGIES» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, սպիտակ և մանուշակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 7. պոմպեր (մեքենաներ). պոմպեր
(մեքենաների
կամ
շարժիչների
մասեր).
վակուումային պոմպեր (մեքենաներ). օդային
պոմպեր.
յուղային
պոմպեր.
ավտոմատ
կարգավորվող վառելիքային պոմպեր.
դաս 17. ճկուն ոչ մետաղական խողովակ
ներ.
խողովակներ
մանածագործվածքից.
միակցիչ
խողովակներ
տրանսպորտային
միջոցների ջերմափոխանակիչների համար.
ռետինե օղեր:
_____________________

(210) 20171119		

(111) 26701

(220) 24.07.2017

(151) 10.11.2017

			(181) 24.07.2027
(730) «Ֆասթ քարթ» ՍՊԸ, Երևան, 0060,
Ավան, Աճառյան 35, AM
(442) 01.08.2017

28
28

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

11/2

ՄԱՍ 1
№

(730) «Ձայն հայրենյաց մուլտիմեդիա» ՍՊԸ,

(540)

Երևան, Հանրապետության 47, 3-րդ հարկ, AM
(442) 16.08.2017
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

(540)

սպիտակ, կարմիր, դեղին, բաց և մուգ կանաչ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ
ընթացի
ապահովում.
զվարճությունների
կազմակերպում. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում:
_____________________

(511)
դաս 35. գովազդ.

(210) 20171132		

(111) 26702

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

(220) 27.07.2017

(151) 10.11.2017

դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ:

			(181) 27.07.2027

_____________________

29
29

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.11.2017

11/2

ՄԱՍ 1
№

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

12705		

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

21.11.2027

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

«Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան,

					

Ծովակալ Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM

12898		

«Արաքս-2» արտադրական կոոպերատիվ,

11.12.2027

					

Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք, Շահումյան 44, AM

12959		

14.11.2027

«Քարարտ» ՓԲԸ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Արցախյան փ. 120, AM

13027		

15.01.2028

«Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան,

					

Ծովակալ Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM

13082		

«Այ-Ջի- Օու-Ար թրեյդինգ կորպորացիա»-ի հայկական մասնաճյուղ,

13.11.2027

					

Երևան, Լ. Լիսինյան 33, AM

13254		

25.12.2027

«Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM, AM

13440		

09.11.2027

Վոդաֆոն Գրուփ Փլք, GB

13441		

09.11.2027

Վոդաֆոն Գրուփ Փլք, GB

13442		

09.11.2027

Վոդաֆոն Գրուփ Փլք, GB

13552		

05.11.2027

«Գալերի Ռոյալ» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոն 12/16, AM

13553		

05.11.2027

«Գալերի Ռոյալ» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոն 12/16, AM

30
30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՅՏԵՐ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.11.2017

№

11/2

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20171158
(220) 03.08.2017
(730) Յուրիկ Թարվերդյան,
Դավթյան փող., տուն 13, AM
(540)

Երևան,

Վ.

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

(210) 20171159
(220) 03.08.2017
(730) Յուրիկ Թարվերդյան,
Դավթյան փող., տուն 13, AM
(540)

Երևան,

Վ.

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

(210) 20171233
(220) 24.08.2017
(730)
«Արաս
ֆուդ»
Շահամիրյանների 7/5ա, AM
(540)

մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և
մածուկներ։
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։
--------------

(210) 20171241
(220) 28.08.2017
(730) Արմեն Գևորգյան, Երևան,Դավիթաշեն
համայնք, 2-րդ թաղ., շ. 47, բն. 4, AM
(540)
(511)
դաս 44. սպա կենտրոնների ծառայություններ:
--------------

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական
կոսմետիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ

(210) 20171242
(220) 28.08.2017
(730) Արմեն Գևորգյան, Երևան,Դավիթաշեն
համայնք, 2-րդ թաղ., շ. 47, բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 44. սպա կենտրոնների ծառայություններ:
--------------
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(210) 20171244
(220) 29.08.2017
(730) «Սոֆթ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, ՄալաթիաՍեբաստիա, Շերամի 90/6, AM
(540)

(511)
դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը
հեռացնելու համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ,
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու
համար, գրպանի թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի
թուղթ, խոհանոցային թղթից անձեռոցիկներ.
դաս 24. ապակե սպասքը սրբելու անձեռոցիկ
ներ (սրբիչներ):
--------------

(210) 20171251
(220) 31.08.2017
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն
3-րդ թաղ., շ. 18, բն. 29, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական
կոսմետիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և
մածուկներ։
--------------

(210) 20171252
(220) 31.08.2017
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն
3-րդ թաղ., շ. 18, բն. 29, AM

№

11/2

(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական
կոսմետիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և
մածուկներ։
--------------

(210) 20171253
(220) 31.08.2017
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն
3-րդ թաղ., շ. 18, բն. 29, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական
կոսմետիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և
մածուկներ։
--------------

(210) 20171254
(220) 31.08.2017
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն
3-րդ թաղ., շ. 18, բն. 29, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
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զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական
կոսմետիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և
մածուկներ։
--------------

№

11/2

(210) 20171271
(220) 04.09.2017
(730) «Ֆելիզ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 64,
AM
(540)

(210) 20171255
(220) 31.08.2017
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն
3-րդ թաղ., շ. 18, բն. 29, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական
կոսմետիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և
մածուկներ։
--------------

(511)
դաս 41. առողջության ակումբների ծառայու
թյուններ (առողջարար և ֆիթնես մարզումներ).
դաս 44. մերսում և վարսավիրանոցների ծառա
յություններ:
--------------

(210) 20171328
(220) 13.09.2017
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 18Ա,
բն. 82, AM
(540)

(210) 20171256
(220) 31.08.2017
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն
3-րդ թաղ., շ. 18, բն. 29, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական
կոսմետիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և
մածուկներ։
--------------

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործ
արարության ասպարեզում.
գրասենյակայինծառայություններ,մասնավորապես՝
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի նորացում.
գովազդային տեքստերի հրատարակում. գովազդ.
ռադիոգովազդ. հեռւստա
գովազդ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազ
դային
տեքս
տերի խմբագրում. մարքեթինգ (շուկայա
վարում). հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ.
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գովազդային նյութերի ձևավորում. գովազդային
սցենարների տեքստերի կազմում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, ռադիո
ծրագրերի հեռարձակում. ձայնա և տեսածրագրերի
փոխանցում և հեռարձակում ինտերնետի միջոցով,
մասնավորապես՝ ռադիոհեռարձակում. հեռուստա
հեռարձակում. ձայնա և տեսա
ծրագրերի փոխ
անցում և հեռարձակում ինտերնետի միջոցով.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում.
զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում. ռադիոծրագրերի
պատ
րաստում, մասնավորապես՝ շոու ծրագրեր.
հեռուստա
տեսային զվարճալի հաղորդումներ.
տեքս
տերի խմբագրում. ռադիոծրագրերի պատ
րաստում:
--------------

(210) 20171331
(220) 14.09.2017
(730) «Լինաբդա» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 91/1,
AM
(540)

№

11/2

(540)

(511)
դաս 9. բջջային հեռախոսներ. էլեկտրական
մարտկոցներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների համար. բարձրախոսների պատյան
ներ. անլար հավաքակազմեր հեռախոսների համար.
էլեկտրական գծերի միացքներ. համակարգիչների
հիշողության բլոկներ. ականջակալներ. տեսա
էկրաններ.
լուսանկարչական
ապարատներ.
քանակի ցուցիչներ. ինդուկ
տիվության կոճերի
միջաձողեր (էլեկտրականություն). արտադրական
գործընթացների հեռակարավարման էլեկտրական
տեղակայանքներ. մոնո
պոդներ (ձեռքի ամրա
կալաններ). սմարթֆոնների ծածկոցներ:
--------------

(210) 20171368
(220) 25.09.2017
(730) «Հայասի գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ.,
տուն 11, AM
(540)

(511)
դաս 41. զվարճություններ, մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում, մասնավորապես՝
զվարճությունների ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, մասնավորապես՝
ռեստորանների ծառայություններ:
--------------

(210) 20171334
(220) 15.09.2017
(730) Շենզեն Թրանսչան Թեքնոլոջի Լիմիթիդ, CN

(511)
դաս 29. պահածոներ, մուրաբաներ.
դաս 32. հյութեր:
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)՝ գինի,
օղի, լիկյոր:
--------------

(210) 20171369
(220) 25.09.2017
(730) «Հայասի գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ.,
տուն 11, AM
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(540)

(511)
դաս 29. պահածոներ, մուրաբաներ.
դաս 32. հյութեր:
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)՝ գինի,
օղի, լիկյոր:
-------------(210) 20171373
(220) 25.09.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գոռ Վարդանյան
Արայիկի, Երևան, Բաղրամյան 21, բն. 12, AM
(540)

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք
և կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և
այլ ժամանակաչափ սարքեր, մասնավորապես՝
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). շղթաներ
(թանկարժեք իրեր). ձեռքի ժամացույցներ. ոսկերչա
կան իրեր. մատանիներ (թանկարժեք իրեր).
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
--------------

(210) 20171381
(220) 27.09.2017
(730) Ստյոպա Սամվելի Ծառուկյան, ՀՀ Կոտայքի
մարզ, գ. Առինջ, Բաբաջանյան 3/1, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝
տեղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, պանսիոն
ներում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդա
մթերքի պատրաստում, առաքում, մատուցում և

№

11/2

սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների
ծառայություններ. նախաճաշարանների ծառայու
թյուն
ներ. քեմպինգների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. հյուրա
նոցների
ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառա
յություններ. տեղերի ամրա
գրում հյուրանոց
ներում. ինքնասպասարկման ռեստորանների
ծառայություններ.խորտկարանների
ծառայու
թյուն
ներ. բարերի ծառայություններ. մոթելների
ծառայություններ. կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի
և ամանեղենի վարձույթ. վաշոկու ռեստորանների
ծառայություններ:
-------------(210) 20171382
(220) 28.09.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. անիսի
լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժես
տիվներ (լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային
ըմպե
լիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկո
հոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
նիրա (շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք) .
բայցզյու (չինական ըմպելիք):
-------------(210) 20171396
(220) 02.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գարրի Բաբայանց,
Արարատի մարզ, գ. Այնթափ, փ. 12, տուն 28, AM
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(730) «Ռիհաննա» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի
2-րդ զանգվ., Գայի պող., շ. 1/1, բն. 100, AM
(540)

(511)
դաս 29. թան, մածնաբրդոշ.
դաս 32. բնական աղբյուրի խմելու ջուր,
հանքային ջուր, գազավորված ըմպելիքներ,
բնական հյութեր:
-------------(210) 20171397
(220) 02.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գարրի Բաբայանց,
Արարատի մարզ, գ. Այնթափ, փ. 12, տուն 28, AM
(540)

(511)
դաս 30. սառը սուրճ, սառը թեյ, լուծվող
սուրճ, աղացած սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ:
-------------(210) 20171402
(220) 03.10.2017
(730) Ջի Փի Գլոբալ Մարքեթինգ Քորփորեյշըն,
KY
(540)

(511)
դաս
9.
էլեկտրական
կուտակիչներ.
վերալիցքավորվող կուտակիչներ. կուտակիչների
բլոկեր, ներառյալ՝ վերալիցքավորվող կուտակիչների
բլոկեր. լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար.
բջջային հեռախոսների լիցքավորող սարքեր և
լիցքավորող սարքեր.
դաս 11. սարքվածքներ լուսավորման համար.
գրպանի
էլեկտրական
լապտերներ.
ձեռքի
լապտերներ. լամպանոթներ. լուսավորման սարքեր
և լապտերներ:
-------------(210) 20171403
(220) 04.10.2017

(511)
դաս
44.
ծառայություններ:

գեղեցկության

սրահների

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

(210) 20171414
(220) 05.10.2017
(730) «Դուստր Մարիաննա»
Հաղթանակ 6/17, AM
(540)

ՍՊԸ, Երևան,

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. մասնավորապես շոգեխաշած
տավարի միս:
-------------(210) 20171423
(220) 06.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Բորիս Դավթյան,
Երևան, Մարգարյան փ., 1-ին նրբ., շ. 8, բն. 13,
AM
(540)

(511)
դաս 14. թանկարժեք զարդեր.
դաս 35. թանկարժեք զարդերի վաճառք:
--------------
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(210) 20171424
(220) 06.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Բորիս Դավթյան,
Երևան, Մարգարյան փ., 1-ին նրբ., շ. 8, բն. 13, AM
(540)

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ.
դաս 30. ալյուր. համեմունքներ. սննդային
սառույց:
-------------(210) 20171442
(220) 12.10.2017
(730)
«Ռենդերֆորեսթ»
Ազատության 27, 606 ս., AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություն
ներ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների և հետազոտությունների
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների
և ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում,
մասնա
վորապես՝ «Ամպային» տեխնոլոգիաների
ծառայություններ:
-------------(210) 20171443
(220) 12.10.2017
(730) «Ռենդերֆորեսթ» ՍՊԸ, Երևան, Ազատու
թյան 27, 606 ս., AM

№
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(540)

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություն
ներ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների և հետազոտությունների
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների
և ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում`
մասնավորապես՝ «Ամպային» տեխնոլոգիաների
ծառայություններ:
-------------(210) 20171444
(220) 12.10.2017
(730) «Լյուբավա» ԲԸ, PL
(540)

(511)
դաս 9. դժբախտ պատահարներից, ճառա
գայթումից և կրակից պաշտպանող հագուստ,
կրակից պաշտպանող հագուստ ասբեստե
գործվածքներից, պաշտպանիչ սաղավարտներ,
կրա
կից պաշտ
պանող հագուստ, փրկարար բաճ
կոններ, գնդականթափանց բաճկոնակներ, զրահա
բաճկոններ, լույս անդրադարձնող փրկարարական
բաճկոններ.
դաս 22. քողարկման ցանցեր, վրաններ,
քողարկման պատյաններ.
դաս 25. անջրանցիկ հագուստ, համազգեստ:
-------------(210) 20171450
(220) 13.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ Սարգսյան,
Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ, շ. 6, բն. 46, AM
(540)
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, մասնավորապես՝
սրճարանների ծառայություններ:
--------------
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(210) 20171472
(220) 17.10.2017
(730) «Բալինի» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 69, AM
(540)
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(511)
դաս 29. պահածոյացված և ջերմամշակման
երնթարկված մրգեր և բանջարեղեն:
-------------(210) 20171481
(220) 19.10.2017
(730) «Ա.Դ.Ա. հոլդինգ»
Արաբկիրի 41, տուն 7, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
--------------

№

ՍՊԸ,

Երևան,

(210) 20171478
(220) 18.10.2017
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(540)

(511)
դաս 16. տպագրական նյութեր այն է՝
գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր, բրոշյուրներ,
պլակատներ, պաստառներ, թղթագրենական
պիտույքներ և գովազդային ձգապաստառներ
առողջապահության, բժշկության, դեղագործության,
ինչպես նաև դեղագործական արդյունաբերության
ոլորտում.
դաս 44. տեղեկատվության տրամադրում
առողջապահության, բժշկության, դեղագործության,
ինչպես նաև դեղագործական արդյունաբերության
ոլորտում:
-------------(210) 20171480
(220) 19.10.2017
(730) «Ա.Դ.Ա. հոլդինգ»
Արաբկիրի 41, տուն 7, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 29. պահածոյացված և ջերմամշակման
երնթարկված մրգեր և բանջարեղեն:
-------------(210) 20171482
(220) 19.10.2017
(730) «Ջի էս էյ Նոյի այգիներ» ՍՊԸ, Երևան,
Էրեբունի 167, Խաղաղ Դոնի փ., շ. 23, 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:
-------------(210) 20171493
(220) 23.10.2017
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան
փ. շ. 16, 807 սենյակ, AM
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(540)

(511)
դաս 29. թռչնամիս, ձու:
-------------(210) 20171494
(220) 23.10.2017
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան
փ. շ. 16, 807 սենյակ, AM
(540)

(511)
դաս 29. թռչնամիս, ձու:
--------------

(210) 20171496
(220) 23.10.2017
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Գագիկ
Աբգարյան, գ. Թաիրով, Կորյունի փ., 2-նրբ.,
տուն 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.
մասնավորապես՝
սննդային
սպիտակուցներ.
կարագ. կակաոյի յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. յուղային խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար.
եգիպտացորենի
սննդային յուղ. արևածաղկի սննդային յուղ.
քնջութի սննդային յուղ. մարգարին. լեցիտին խոհա
րարական նպատակների համար. կաթնային
ֆերմենտներ
խոհա
րարական
նպատակների

№
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համար. խտացրած կաթ. կաթի փոշի. թթվասեր
(թթվեց
րած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ).
սերուցք (կաթնամթերք). հարած սերուցք. յոգուրտ.
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային կոկտեյլներ. կաթնային
շիճուկ. պանիրներ. գետնընկույզի յուղ. կտավատի
յուղ խոհա
րարական նպատակների համար.
սոյայի ձեթ սննդի համար. ջրիմուռների սննդային
լուծա
մզուքներ (էքստ
րակտներ). դոնդող. մրգային
դոնդող. սննդային դոնդող. մսային դոնդող.
անկենդան անձրուկներ (անչոուս). անկենդան
խեցգետնանմաններ. անկենդան խեցգետիններ.
անկենդան ծովա
տառեխ. օմարներ (անկենդան).
լան
գուստներ
(անկեն
դան).
ձկան
սուկի.
անկենդան ձուկ. անկենդան ոստրեներ. միդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան. զեյթունի սննդային յուղ. անկենդան
սարդինա ձուկ. սաղմոն
(անկեն
դան). խխունջներ
(անկենդան). թյուննոս (անկենդան). սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր ծովա
խեցգե
տիններ (անկենդան). ձկան մուսեր. խխունջի
ձվեր. ձկան խավիար (մշակված). խավիար. ձկան
պահածոներ. աղը դրած ձուկ. ձկան ալյուր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. ձվի սպիտակուց. ձվի
դեղնուց. շրդանային մակարդներ. պեկտիններ
խոհարարական
նպատակների
համար.
արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն. խոզապուխտ.
կրոկետներ. բեկոն. նրբերշիկ. նրբերշիկ պաք
սիմատի մեջ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորնդոգեր). աղը դրած միս. խոզի սննդայինճարպ.
ենթա
մթերքներ. ալգինատներ խոհարարական
նպատակների համար. լյարդ. խոզի միս. յակիտորի.
բուլգոգի (կորեական մսային ճաշատեսակ).
բնական կամ արհեստական թաղանթներ երշիկի
համար.
արգանակներ. բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. արգանակի
խտածոներ. ապուրներ. բանջարեղենի ապուրներ.
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու
համար.
բանջարեղենի
հյութեր
սնունդ
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուքներ
(էքստրակտներ). լյարդի պաշտետներ. մսի
պահածոներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի
հիմքով.
պահածոյացված
մրգեր.
մրգային
պահածոներ. պահածոյացված հատապտուղներ.
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շաքարած մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. խուրմա. չամիչ. սառեցրած մրգեր.
մրգային աղցաններ. մրգակեղև. խնձորի խյուս.
կոճապղպեղի մուրաբա. մրգային չիպսեր. սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. լոռամրգի խյուս. սննդի
համար պատրաստված ծաղկափոշի. մարմելադ
(բացի հրուշակեղենից). պտղամիս. կարտոֆիլի
չիպսեր. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. կարտոֆիլի
փաթիլներ.
պահա
ծոյացված
բանջարեղեն.
բանջարեղենի պահածոներ. ջերմային մշակման
ենթարկված
բանջարեղեն.
բանջարեղենային
աղցաններ. տոմատի խյուս. տոմատի մածուկ.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
չորացրած
բանջարեղեն.
պահա
ծոյացված
սոխ. պահա
ծոյացված սխտոր. թթու կաղամբ.
պահածոյացված ձիթապտուղ. մանր վարունգ (թթու
դրած). մանրաթթու. պահածոյացված գետնասնկեր.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. պահա
ծոյացված արտիճուկ. սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների
համար. մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով
խմորագնդիկներ. չրացրած կոկոսի ընկույզներ.
մշակված ընկույզներ. ծեծած նուշ. շաքարապատված
ընկույզներ. բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված
պնդուկ. պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված
սոյայի հատիկներ սննդի համար. պահածոյացված
սիսեռ. պահածոյացված լոբազգիներ. սոյայի շոռ.
թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս
(ածիկա սիսեռից). տապակած ջրիմուռներ.
սոյայի կաթ. այվար (պահածոյացված պղպեղ).
արևածաղկի մշակված սերմեր. մշակված սերմեր.
սննդի համար պատրաստված հալվե-վերա. նուշի
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. ըմպելիքներ
կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
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).
համե
մունք. սառույց. մասնավորապես՝ համե
մանք (համեմունքներ). ջրիմուռներ (համեմունք).
անիսոնի
սերմ.
աստղաձև
անիսոն.
աղ
սննդամթերքը
պահա
ծոյացնելու
համար.
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պաքսիմատ. թավալելու պաքսիմատ. ամոքանք.
դարչին (ամոքանք). կապարի թուփ. կարրի
(ամոքանք). մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
բուրավետ պղպեղ. մանանեխի փոշի. կոճապղպեղ
(ամոքանք). մշկընկույզ. պատիճավոր պղպեղ
(համեմանք). պղպեղ (տաքդեղ). զաֆրան (քրքում)
(համեմանք). սագո. սոուսներ (համեմունքներ).
համեմունքներ աղցանների համար. սոյայի
խյուս (համեմունք). չոու-չոու (համեմունք). չատնի
(համեմունք). սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
նեխուրի աղ. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ).
վանիլի
բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների համար. մակարոնեղեն. նշով
խմոր. հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը
զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. հաց անխաշ
խմորից. թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ.
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. կարամելներ
(կոնֆետներ). վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխա
րինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. հացահատիկային արտադրանք. ծամոն
(մաստակ). եղերդ(սուրճի փոխարինիչ). շոկոլադ.
նշակարկանդակներ. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. քաղցրաբլիթներ.
սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի
ալյուր. գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր.
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. սառնաշաքար (նաբաթ). խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ
(հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ հրուշա
կեղենի համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց
խմոր հրուշակեղենի համար. կապակցող նյութեր
պաղպաղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդային
սնձան
(սպիտակուցային
նյութ).
սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
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կապակցելու համար. մակարուն (նշով թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. անանուխ
(դաղձ) քաղցրա
վենիքի համար. մաքրած գարի.
լապշա (արիշտա). կուտապներ. գարե
ձավար.
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ.
բուլկիներ. կարտոֆիլի ալյուր. պիցաներ. պուդինգ
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոն
ֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. սպիտա
կաձավար. սպագետի. տապիոկայի ալյուր. տարտեր
(մրգա - բանջարե
ղենային կարկան
դակներ).
վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ. տնային պայման
ներում միսը
փափկացնող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղ
պաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի
հիմքի վրա. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
բուրավետարարներ սննդի համար, բացա
ռությամբ եթերային յուղերի. բուրավետարարներ
ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի
հիմքով ըմպելիքներ. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). կուսկուս (ձավար). ածիկի լուծամզուք
(էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ սննդի մեջ
օգտագործելու համար. ակնամոմ. տոմատի սոուս.
մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
գարնանային ռուլետ. տորտիլաներ. թաբուլե. հալվա.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար).
պահածոյացված
բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղան
դերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). բաղա
դրություններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակների
համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու
համար. հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի

№

11/2

բարձր
պարունակությամբ.
գինեքարաթթու
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու շաքար.
պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ).
պելմեններ (խմորի գնդիկներ մսի խճողակով).
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար.
քաղցրավենիքից պատրաստված զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բրնձե խմոր
խոհարարական նպատակների համար. հացին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալյուրի
հիմքով խմորագնդիկներ. հոթ-դոգ սենդվիչներ.
մշակված սերմնահատիկներ որպես համեմունք
օգտագործելու համար. քնջութի սերմնահատիկներ
(համեմունք). թթու դրած բանջարեղեն սուր
համեմունքով (պիկալիլի):
-------------(210) 20171498
(220) 23.10.2017
(730) «Մէլոն Ֆէշն Գրուպ» բաժնետիրական
ընկերություն, RU
(540)

(511)
դաս 9. 3D ակնոցներ. ապրանքների
էլեկտրոնային բեռնա
պիտակներ. մագնիսական
նույնականացման քարտեր. մագնիսական ծածկա
գրով քարտեր. դեկորատիվ մագնիսներ. ակնոցներ
(օպտիկա).արևապաշտպանակնոցներ.սպորտային
ակնոցներ. ակնոցների ապակիներ. հակաշլացման
լուսա
պաշտպան
ապակիներ.
պայուսակներ
դյուրակիր համա
կարգիչների համար. ՀՀԴ (USB)
ֆլեշ- կրիչներ. պատյան
ներ հպա
ոսպնյակների
համար. ակնոց
ների պատյաններ. պատյաններ
քթակնոցների (պենսնեի) համար. լուսանկարչական
ապարատների և լուսանկարչական պարագաների
հատուկ պատյաններ. ծածկոցներ դյուրակիր
համա
կարգիչների համար. նրբաքուղեր բջջային
հեռախոսների համար. նրբաքուղեր քթակնոցների
(պենսնեի) համար.
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դաս 14. ագատներ. ալմաստներ. համայիլներ
(թանկարժեք իրեր). խարիսխներ (ժամացույցների
արտադրություն). թմբուկներ (ժամացույցների
արտադրություն). ժամացույցների ապարանջաններ.
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). հուռութներ
բանալիների համար. կախազարդեր ոսկերչական
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք
իրեր). զարթուցիչներ. դեկորատիվ գնդասեղներ.
փողկապների
գնդասեղներ.
գնդասեղներ
(թանկարժեք իրեր). ուլունքներ թանկարժեք և
ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար.
ուլունքներ մամլած սաթից. կիսանդրիներ ազնիվ
մետաղներից. գլանիկներ թանկարժեք իրերի
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված սև սաթ.
նախապատրասվածք (գրունտովկա) թանկարժեք
իրերի համար. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ). փողկապների
սեղմիչներ.
թևքաճարմանդներ.
օղլակներ
թանկարժեք իրերի համար. կրծքանշաններ ազնիվ
մետաղներից. չմշակված կամ դրոշմահատված
ոսկի. կլուա
զոնե տեխնոլոգիայով պատ
րաստված
իրեր. գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղներից.
ոսկերչական իրեր. թանկարժեք իրեր փղոսկրից.
թանկարժեք իրեր սաթից. իրիդիում. կաբոշոններ
ոսկերչական
իրերի
համար.
թանկարժեք
քարեր. կիսա
թանկարժեք քարեր. արծաթյա
մետաղաթել. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր).
մատանիներ (թանկարժեք իրեր), անջատովի
օղակներ թանկարժեք մետաղներից բանալիների
համար. տուփեր ազնիվ մետաղներից. նվերների
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. գրպանի կամ
ձեռքի ժամացույցների իրաններ. ժամացույցների
իրաններ.
ճոճանակներ
(ժամագործություն).
մեդալներ. մեդա
լիոններ (թանկ
արժեք իրեր).
չմշակված կամ մասնակի մշակված ազնիվ
մետաղներ.
ժամա
ցույցների
ընթացային
մեխանիզմներ. ժամացույցների մեխանիզմներ.
մետա
ղա
դրամներ. ոսկյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք
իրեր). արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր).
ձիթակն (թանկարժեք քար). օսմիում. պալադիում.
պլատին (մետաղ). ժամանակաչափ սարքեր. ձեռքի
ժամացույցների զսպանակներ. ռոդիում. ռութենիում.
շարժականգով վայրկյանաչափներ. անմշակ կամ
դրվագված արծաթեղեն. ականջօղեր. ազնիվ
մետաղների ձուլակտորներ. ազնիվ մետաղների
համահալվածքներ. արձաններ ազնիվ մետաղներից.
արձանիկներ
ազնիվ
մետաղներից.
ձեռքի
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ժամացույցների ապակիներ. ստրաս (արհեստական՝
կեղծ ադամանդ). ձեռքի ժամացույցների սլաքներ.
ժամացույցների սլաքներ (բացառությամբ ձեռքի
ժամացույցների).
կոշիկների
զարդարանքներ
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների զարդարանքներ
ազնիվ մետաղներից. զարդարանքներ սև սաթից.
զարդարանքներ (թանկարժեք իրեր). նվերի
պատյաններ ժամացույցների համար. ձեռքի
ժամագիրներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ.
ժամանակադիտակներ. շղթաներ (թանկարժեք
իրեր).
թվահարթակներ
(ժամագործություն).
ատոմային
ժամացույցներ.
ժամացույց
–
ապարանջաններ. ժամացույցներ (բացառությամբ
ձեռքի). ձեռքի ժամացույցներ. արևի ժամացույցներ.
էլեկտ
րական ժամացույցներ. էտալոնային ժամա
ցույցներ (ազդանշանների տվիչ գեներատոր).
զարդատուփեր. շպինելներ (թանկարժեք քարեր).
դաս
18.
ալպենշտոկներ.
մանկական
լանջագոտիներ,
լանջակապեր
երեխաներ
կրելու համար. ուղեբեռների հաշվեպիտակներ.
դրամապանակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ
(դրամապանակներ). ձիերի մեջքը պահպանող,
թամբի տակ գցվող գորգեր. այցեքարտերի
պատյաններ. սանձեր. հեծելասարքերի լրա
կազմեր.
ռետինե դետալներ ասպանդակների
համար. թավշա
կաշի, բացառությամբ մաքրելու
համար օգտագործվողների. հովանոցներ. արևի
հովանոցներ. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների հիմնա
կմախքներ. կանացի պայուսակների հիմնակ
մախքներ.
այցեքարտերի
թղթապանակներ.
կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տուփեր. կաշվե
փականներ (կափույրներ). մտրակներ. արհես
տական կաշի. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կաշի. կաշեստվարաթուղթ. զսպանների կաշվե
պատյաններ. օղակներ հովանոցների համար.
բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. կաշվից կամ
կաշեստվարաթղթից արկղեր. ֆիբրից տուփեր,
արկղեր և սնդուկներ. քսակներ. մետաղյա
օղակներից պատրաստված քսակներ. թամբերի
ամրակապեր. ուղղանկյուն մեջքակաշիներ (կաշվե
կիսաֆաբրիկատներ). թամբերի հիմնակմախքներ.
կաշվե
պարկեր
(ծրարներ,
պայուսակներ)
փաթեթավորման համար. մոլեսկին (գործվածք՝
կաշվի նմանակ). ճամփորդական կաշվե հավաքա
կազմեր (կաշեգալանտերեա). ձիերի ծնկակալներ.
դնչկալներ. ձիերի երասանակներ. դատարկ
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար.
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կաշվե թելեր. կահույքի կաշվե պաստառներ.
հագուստ կենդա
նիների համար. կահույքի կաշվե
հարդարանք. վզնոցներ կենդանիների համար.
թղթա
պանակներ
երաժշտական
նոտաների
համար. անգազանցիկ թաղանթներ կենդա
նիների աղիքներից.
բազմաճյուղ մտրակներ.
շնա
կապեր. ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ
տակդիրներ. պայտեր. կաշվե թամբակալներ.
ձիու
ծածկոցներ.
պորտպլեդներ.
կաշվե
սրակալներ,
սուսերի
ուսակապեր.
թղթա
պայուսակներ (կաշե
գալանտերեա). ձգափոկեր
(լծասարք). մորթեղեն. ռանդոսերու (ճապոնական
դպրոցական կռնապայուսակ). կռնապայուսակներ.
կաշեփոկիկներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի
համար. փոկեր լծասարքի համար. փոկեր չմուշկ
ների համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). կաշվե
դնչափոկեր. ասպանդակի փոկեր. բռնակներ
հովանոցների համար. բռնակներ գավազանների
համար. բռնակներ ճամպրուկների համար. թիկնա
պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. ձիաթամբեր.
տնտեսական մթերացանցեր. անձրևի կամ արևի
հովանոցների ճաղեր. ասպանդակներ. պայուսակ
ներ. պայուսակներ ալպինիստների համար. պայու
սակներ երեխաներ կրելու համար. դատարկ
պայուսակներ փականագործական գործիքների
համար. ճամփորդական պայուսակներ. կանացի
պայուսակներ. կենգուրու պայուսակներ երեխաներ
կրելու համար. ծովափի պայուսակներ. սպորտային
պայուսակներ.
տուրիստական
պայուսակներ.
տնտեսական պայուսակներ. անվավոր տնտե
սական պայուսակներ. դպրոցական պայուսակներ.
ճամփորդական սնդուկներ. կերի տոպրակներ.
ձիասարքի լկամներ. ձեռնափայտեր (գավազաններ).
հովանոցների կոթեր. նստոցների վերածվող ծալովի
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). երասաններ
(լծասարք). լծասարքեր կենդանիների համար.
բանալիների պատյաններ. անուրներ ձիերի համար.
ճամպրուկներ (ուղեբեռ). տափակ ճամպրուկներ.
տափակ ճամպրուկներ փաստա
թղթերի համար.
թամքատակեր ձիերի համար. պատյաններ անձրևի
հովանոցների համար. շևրո (փափուկ այծակաշի).
մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. խոշոր
եղջերավոր անասունների կաշիներ. կաշվե քուղեր.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). որսապարկեր
(որսորդական պարագաներ).
դաս 25. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ).
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ներքնազգեստ. քրտինք ներծծող ներքնազգեստ.
բերետներ. բլուզներ. բոաներ (մորթե վզպատներ՝
գորժետներ). բոդի (կանացի ներքնազգեստ).
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. մինչև կոճերը
հասնող կոշիկներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
սպորտային կիսակոշիկներ. բրիջիներ. տաբատներ.
բուտսեր (ֆուտբոլային). կրծկալներ. կաճյակներ
(թաղիքե ոտնաման). հագուստի օձիքներ. հանովի
օձիքներ. ներդիրներ շապիկների համար. քողեր
(հագուստ). գաբարդիններ (հագուստ). կրկնա
կոշիկներ.
փողկապներ.
ժապա
վենակապ
փող
կապներ
լայն
եզրերով.
սռնապաններ
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև
ծնկները). զանգապաններ. կոշիկների ճտքեր.
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ).
հագուստ ջերսիից. բաճկոնակներ. սպորտային
տրիկոտաժեղեն. տրիկոտաժեղեն. կրունկներ.
գլխանոցներ
(հագուստ).
բոլորագլխարկների
շրջա
նակներ (հենք). գրպաններ հագուստի
համար.
կաշնեներ.
հովարով
գլխարկներ.
հովարներ գլխարկների համար. զուգագուլպաներ.
կանացի
ներքնաշապիկներ
(կոմբինացիա).
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար. կոմբի
նեզոններ (հագուստ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
կոստյումներ. լողազգեստներ. դիմակահանդեսի
կոստյումներ. լողափի զգեստներ. բրդյա բաճկոններ
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). ձկնորսական
բաճկոններ. լեգինսներ (շալվար). շքազգեստներ
(սպասավորների). լիֆեր. սպորտային մայկաներ.
բազկապատներ. կրծքակալներ. թիկնոցներ. մանտո.
դիմակներ քնելու համար. մորթիներ (հագուստ).
թաթմաններ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ).
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
մուֆտաներ (հագուստ). կոշիկների կրնկատակեր.
մանկական կրծկալներ, բացա
ռությամբ թղթից
պատրաստվածների. մորթե թիկնոցներ. ականջա
կալներ (հագուստ). կարճագուլպաներ. քրտինք
ներծծող կարճագուլպաներ. կոշիկ. լողափի
կոշիկ. սպորտային կոշիկ
ներ. հագուստ. թղթե
հագուստ. վերնազգեստ. պատրաստի հագուստ.
հագուստ ավտոմոբիլիստների համար. հագուստ
հեծանվորդների համար. հագուստ մարմնա
մարզիկների համար. հագուստ արհեստական
կաշվից. կաշվե հագուստ. անջրանցիկ հագուստ.
համազգեստ. մետաղե եզրակ կոշիկների համար.
օրարի (եկեղեցական հագուստ). վերարկուներ.
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). գլխանոցով
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բաճկոն.
կնգուղով
վերարկու
(թիկնոցներ).
դահուկորդների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ (հագուստ).
պիժամաներ. լողավարտիքներ. պլաստրոններ.
վզպատներ. կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
զգեստներ. գլխակապեր (հագուստ). կախակապեր.
կապեր կարճա
գուլպաների համար. կապեր
երկար
գուլ
պաների
համար.
պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). քրտնակալներ.
ներբաններ. տաբատակալներ. կիսակոշիկներ.
քուղերով կիսակոշիկներ. պոնչոներ. գոտիներ
(ներքնազգեստ).
գոտի-քսակներ
(հագուստ).
գոտիներ (հագուստ). նորածնի օժիտ (հագուստ).
կոշիկի սահելը խոչընդոտող հարմարանքներ.
գուլպաների կրկնակրունկներ. ռանտեր կոշիկների
համար. շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ).
շապիկներ (բլուզներ). սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
բաղնիքի սանդալներ. երկարաճիտ կոշիկներ.
սարաֆաններ. սարիներ. սարոնգներ. սվիտերներ,
պուլովերներ.
կոշկերեսներ.
միջատակեր.
ժամաշապիկներ. բաղնիքի հողաթափներ. պատ
մուճաններ (պարեգոտներ). տրիկոտաժե հագուստ.
կիսավարտիքներ. կոշիկներ. մարմնա
մարզական
կոշիկներ.
տնային
կոշիկներ.
թասակներ
(գլխարկ). չալմաներ. գլխարկներ. գոգնոցներ
(հագուստ).
կարճաթև
(T-աձև)
մայկաներ.
խալաթներ. բաղնիքի խալաթներ. ցիլինդրներ.
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). գուլպաներ
(երկար). քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. շալեր.
թղթե գդակներ (հագուստ).գդակներ. ջրցողի
գլխարկներ. լողագլխարկներ. շարֆեր. սեպեր
բուտսերի համար. բոլորագլխարկներ. մանկական
վարտիքներ (ներքնազգեստ). փողքաժապավեններ.
մուշտակներ. էսպադրիլներ. շրջազգեստներ. տակի
շրջազգեստներ. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառայություն
ների բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար.
ներմուծման-արտահանման գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
գով
ազ
դային գործակալությունների ծառայություն
ներ. ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղա
դրման համար.
առևտրային աուդիտ. աշխատանքի վարձելու
գործակալությունների
ծառայություններ.
տվյալների ավտոմատացված հիմնապաշարների
վարում. հաշվապահական գրքերի վարում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հաշիվների ապրանքագրերի
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տրամադրում.
ապրանքների
ցուցադրում.
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխա
տանքներ).
հասարակական
կարծիքի
հետազոտում.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
գործնա
կան
տեղեկատվություն.
առևտրային
տեղեկա
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին
(խորհուրդներ հաճախորդներին ապրանքների
վերաբերյալ).
հետազոտություններ
գործ
արարության ասպարեզում. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետա
զոտություններ.
շուկայագիտական
(մարքեթինգային)
հետա
զոտություններ. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. խորհրդատվություն գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման
հարցերով.
խորհրդա
տվություն
գործ
արարության
կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. մասնագիտական
խորհրդատվություն գործարարության ասպա
րեզում. գովազդի մանրակերտում. մարքեթինգ
(շուկայավարում). ստեղծագործների և կատա
րողների գործերի կառավարում. մարզիկների
գործունեության կառավարում. կենսագրական
տվյալների
գրում
այլ
անձանց
համար.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.
մամուլի տեսություն. տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներումտվյալներինորացումևպահում.
գովազդային նյութերի նորացում. տեքստի մշակում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում գովազդային նպատակներով.
առևտրական ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային նյութերի
ձևավորում. առևտրային գործունեության գնա
հատում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում.
տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց
համար. երաշխավորների որոնում. օգնություն
գործ
արարության
կառավարման
հարցերում.
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում.
առևտրային
միջնորդություն
(ծառայություն).
գործարար
տեղեկատվության
տրամադրում
վեբ-կայքերի
միջոցով.
գործարար
և
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առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում
տեղեկատվության
տրամադրում.
առցանց
վաճառատեղի
տրամադրում
գնողներին
և
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրածախ
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում
բոլոր լրատվամիջոցներով. աճուրդային վաճառք.
դեղագործական միջոցների, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
նշանակության
նյութերի
մեծածախ
կամ
մանրածախ վաճառք. վաճառքի օժանդակություն
երրորդ անձանց համար. գովազդային ֆիլմերի
արտադրություն. գրասենյակային սարքերի և
ապարատների վարձույթ. գովազդային ժամանակի
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության բոլոր
միջոցներում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
գովազդային վահանակների վարձույթ. առևտրի
ավտոմատների վարձույթ. վաճառասեղանների
վարձույթ.
լուսապատճենահանող
սարքա
վորման վարձույթ. գովազդային տեքստերի
հրա
տարակում.
ռադիոգովազդ.
աֆիշաների,
պոստերների փակցնում. նմուշների տարածում.
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային
նյութերի առաքում. գովազդային տեքստերի
խմբագրում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ համա
կարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. հեռուստա
գովազդ.
փաստաթղթերի
վերարտադրում.
տեղեկատվության հավաքում տվյալների համա
կարգչային
հիմնապաշարներում.
վիճակա
գրական տվյալների հավաքում և տրամադրում.
տվյալներ գործարարական գործառնությունների
մասին.
տեղեկատվության
կանոնա
կարգում
տվյալների համակարգչային հիմնապաշարներում.
խորհրդատվություն գործ
արարության կառա
վարման հարցերով. առևտրային գործարքների
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ անձանց
համար. հար
կային հայտա
րարագրերի կազմում.
հաշվե
տվությունների
կազմում
հաշիվների
վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի ծառայություն
ներ. հոգեբանական տեստավորում աշխատողներ
ընտրելիս.
հյուրանոցային
գործունեության
կառավարում. արտահաստիքային աշխատողների
գործունեության կառավարում. շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և ծառա
յությունների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ծախսերը
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փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. սպառողների
հավատար
մության
ծրագրերի
կառավարում.
հաճախ
ճանապար
հորդողների
ծրագրերի
կառավարում. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ծառայություններ
հասարակական
հարաբերությունների
բնագավառում. մանեկենների ծառայություններ
ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու
համար.
մեքենագրման
ծառայություններ.
հանդիպումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկու
թյունները
տեղափոխելու հետ կապված ծառա
յություններ.
հարկային
հայտարարագրեր
ներկա
յացնելու
ծառայություններ.
վաճառքի
օժանդակման
համար որոնման համակարգի օպտիմա
լացում.
հանդիպումները
ծրագրելու
ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). գների համե
մատման
ծառայություններ.
գովազդային
ծառայություններ
«վճարել
մեկ
կտտոցով».
քարտուղարական
ծառայություններ.
մատա
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով
ապահովում).
սղագրական
ծառայություններ.
ենթակապալառուի
ծառա
յություններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հեռախոսազանգերին պատաս
խանելու ծառա
յություն
ներ բացակայող բաժանորդների համար.
լուսա
պատճենահանման ծառայություններ. գործ
արարության արդյունավետության փորձաքննական
ծառայություններ:
--------------

(210) 20171499
(220) 24.10.2017
(730) Գրիգորի Մարգարյան, Երևան, Նազարբեկյան
թաղ., շ. 17, բն. 39, AM
(540)

(511)
դաս 30. աղացած չրով, ընկուզեղենով և
արևելյան խուրմայով հրուշակեղեն:
--------------
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(210) 20171500
(220) 24.10.2017
(730) «Լյուբավա» ԲԸ, PL
(540)

(511)
դաս 9. անվտանգության գոտիներ, բացա
ռությամբ տրանսպորտային միջոցների նստոցների
և սպորտային սարքա
վորումների համար նախա
տեսվածների. դժբախտ պատա
հարներից պաշտ
պանության անհատական միջոցներ. ակնոցներ
(օպտիկա). պաշտպանիչ դիմակներ. շնչադիմակներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության համար
նախա
տես
վածների. շնչադիմակներ օդի զտման
համար. դժբախտ պատահարներից պաշտպանող
ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ. դժբախտ
պատահարներից
պաշտպանող
ձեռնոցներ.
ջրասուզակների ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառա
գայթումից պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունա
բերական նպատակների համար. փրկագոտիներ.
կոստյումներ
ջրա
սուզակության
համար.
փրկարարական
սարքավորումներ. բուսոլներ
(կողմնացույց-անկյունաչափներ). կողմնացույցներ.
ծովային
կողմնացույցներ.
հեռադիտակներ.
աստղա
դիտակներ. էլեկտրական չափիչ սարքեր.
տագնապի ազդասարքեր. ձայնային ազդա
նշանային սարքեր. վթարային ազդասարքեր.
լուսաազդանշային (առկայծումային) ապարատներ.
ազդանշանային սարքեր. ազդանշանային լապ
տերեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. լուսատու
կամ մեխա
նիկական ազդանշանային պանելներ.
ձայնի հաղորդման ապարատներ. ձայնա
գրիչ
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման սարքեր.
ֆլեշ- կրիչներ. նույնականացման մագնիսական
քարտեր. մագնիսական ծածկագրով քարտեր.
արբանյակային
նավագնացական
սարքեր.
դիրքորոշման
համաշխարհային
համակարգի
ապարատներ (GPS). էլեկտրոնային ազդանշանների
հաղորդիչներ. նավագնացական սարքեր և գործիք
ներ. համա
կարգչային գրառված ծրագրային
ապահովում.
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային
տրանսպորտային
միջոցներ.
զրահամեքենա.
կամրջանավեր.
դաս 13. արցունքաբեր գազով զենքեր. հրազեն.
որսորդական հրազեն. ականանետներ (հրազեն).
ատրճանակներ (զենք). արկեր (զենք). օդաճնշական
ատրճանակներ (զենք). ձեռքի զենք (հրազեն).

№
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դաս 20. փչովի ներքնակներ, բացառությամբ
բժշկականի.
դաս 22. քողարկման պատյաններ. բրեզենտ.
վրանածածկ (տենտ) մանածագործական նյութերից.
որ մետաղական ճոպաններ. ոչ մետաղական
ժապավեններ փաթաթելու կամ կապկպելու համար.
կապկպելու ոչ մետաղական թելեր. ճոպաններ (ոչ
մետաղական). կապկպելու ոչ մետաղական թելեր
գյուղատնտեսական նպատակների համար.
դաս 24. գործվածքներ. մանածագործական
նյութեր.
դաս 25. հագուստ. կոշիկ. գլխարկներ.
գդակներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). պոնչոներ.
դաս 42. տեխնիկական հետազոտություններ.
ճարտարատեխնիկական
փորձաքննություն.
տեխնիկական
նախագծերի
ուսումնասիրում.
տեխնո
լոգիական հարցերով խորհրդատվություն.
նյութերի փորձարկումներ:
-------------(210) 20171502
(220) 24.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլեն Արամյան,
Երևան, Ավան, Հովհ. Հովհաննիսյան թաղ., շ.
24/1, բն. 17, AM
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում,
մասնավորապես՝ զվարճությունների ծառայություն
ներ. զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի
համար. հանգստի կազմակերպում:
-------------(210) 20171505
(220) 25.10.2017
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(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ,
սառեցրած
յոգուրտ,
թեյի
հիմքով ըմպելիքներ, մրգային խյուսեր (սոուսներ),
մարինադներ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. կաթնա
շիճուկային
հիմքով ըմպելիքներ, լիմոնադներ, բանջարեղենի
հյութեր (ըմպելիք), տոմատի հյութ (ըմպելիք), ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ, կվա. (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի
հիմքով, սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ), զովացուցիչ ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի), գինի, օղի, լիկյոր, բրենդի (կոնյակ),
ալկոհոլային կոկտեյլներ:
--------------

(511)
դաս 29. կաթ:
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(210) 20171507
(220) 25.10.2017
(730) «Մեր երկիր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,
գ.Դարիկ, 1-ին փ., տուն 3, AM
(540)

(511)
դաս 29. մածուն:
--------------

(210) 20171508
(220) 25.10.2017
(730) «Մեր երկիր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,
գ.Դարիկ, 1-ին փ., տուն 3, AM
(540)

(511)
դաս 29. կաթ:
(210) 20171506
(220) 25.10.2017
(730) «Մեր երկիր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,
գ.Դարիկ, 1-ին փ., տուն 3, AM
(540)

№

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

(210) 20171512
(220) 26.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտեմ Դավթյան,
Երևան, Միկոյան 7/35, AM
(540)

--------------
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(511)
դաս
9.
սմարթֆոնների
ծածկոցներ,
սմարթֆոնների
պատյաններ,
սմարթֆոնների
համար հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ,
ականջա
կալներ, էլեկտրական մալուխներ, լիցքա
վորող սարքեր կուտակիչների համար, տեսա
էկրաններ:
--------------

(210) 20171513
(220) 26.10.2017
(730) Արմեն Պողոսյան, Երևան, Բուզանդի փ.,
շ. 1, բն. 4, AM
(540)
(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 վերարտա
դրման սարքեր.
մագնիսական
տեղեկակիրներ,
ձայնագրման
սկավառակներ.
խտասկավառակներ,
DVDներ և տեղեկա
տվության այլ թվային կրիչներ.
կանխավճարով
աշխատող
ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման
սարքավորումներ և համա
կարգիչներ. համա
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ
մարիչներ,
մասնավորապես՝
էլեկտրական
կուտակիչներ. էլեկտրական փականներ. ազդա
նշանային
սուլիչներ.
էլեկտրական
սարքեր
գողությունները կանխելու համար. ապրանքների
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. համակարգչային
ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային ապահովում).
դիրքորոշման
համաշխարհային
համակարգի
ապարատ
ներ (GPS). պայուսակներ դյուրակիր
համա
կարգիչների համար. տեսախցիկներ երե
խային հետևելու համար. տեսա-դայակ. արևային
մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի արտադրության
համար. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-ժամացույցներ.
սմարթֆոնների պատյաններ.

№
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դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդա
կան ճամպրուկներ. անձրևի և արևի հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և թամբա
գործական իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր
և հագուստ կենդանիների համար, մասնավորապես՝
որսապարկեր. դպրո
ցական պայուսակներ. ճամ
փորդական սնդուկներ. ուսափո
կերով համակներ
երեխա
ներ կրելու համար. թիկնապայուսակներ.
դրամապանակներ. տնտեսական պայուսակներ.
պայուսակներ ալպինիստ
ների համար. տուրիս
տական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ.
կանացի
պայուսակներ.
ուղեպայուսակներ.
ճամփորդական
սնդուկներ.կռնապայուսակներ.
բանա
լիների պատյաններ. կրեդիտ քարտերի
պատյան
ներ (դրամապանակներ). ուղեբեռների
հաշվեպիտակներ. անվավոր ճամպրուկներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
մասնավորապես՝ վերնազգեստ. գոտիներ (ներք
նազգեստ). բաճկոններ. բլուզներ. սվիտերներ.
պուլովերներ. բաճկոններ (հագուստ):
-------------(210) 20171514
(220) 26.10.2017
(730) Ջինիվը Լըբորըթրիզ Լիմիթիդ, VG
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ (ոչ բուժական), պարֆյու
մերիա
յին արտադրանք, եթերային յուղեր, կոս
մետիկական միջոցներ:
-------------(210) 20171515
(220) 26.10.2017
(730) Ջինիվը Լըբորըթրիզ Լիմիթիդ, VG
(540)
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50

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.11.2017

(511)
դաս 3. օճառներ (ոչ բուժական), պարֆյու
մերիա
յին արտադրանք, եթերային յուղեր, կոս
մետիկական միջոցներ:
-------------(210) 20171516
(220) 26.10.2017
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս)
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ մշակված
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի
փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. սիգարներ. սիգարիլներ. վառիչներ
ծխող
ների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ.
սիգարետների պապիրոսա
թուղթ. սիգարետների
գլանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար.
սիգարետներ փաթաթելու գրպանի սարքեր.
ծխախոտը թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար
ձեռքի սարքեր. էլետրոնային սիգարետներ.
հեղուկներ էլետրո
նային սիգարետների համար.
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
-------------(210) 20171517
(220) 27.10.2017
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12,
բն. 14, AM
(540)
(511)
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում,
մասնավորապես՝ գիշերային ակումբ-սրճարանների
ծառայություններ (զվարճություններ).

№
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով
ապահովում,
մասնավորապես՝
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, մատուցում
և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ):
--------------

(210) 20171526
(220) 01.11.2017
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US
(540)

(511)
դաս 5. սննդարար խառնուրդներ երեխաների
համար. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատակների համար. կաթի փոշի երեխաների
համար և այլ մանկական սնունդ.
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք. կաթի փոշի և
կաթի հիմքով ըմպելիքներ:
--------------

(210) 20171527
(220) 01.11.2017
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US
(540)

(511)
դաս 5. սննդարար խառնուրդներ երեխաների
համար. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատակների համար. կաթի փոշի երեխաների
համար և այլ մանկական սնունդ.
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք. կաթի փոշի և
կաթի հիմքով ըմպելիքներ:
--------------

(210) 20171528
(220) 01.11.2017
(730) «Ուայնբուրգ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 8,
տարածք 1, AM
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(540)

(511)
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։
--------------

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, որը ներառում է
սակայն չի սահմանափակվում ռեստորանային
ծառայություններով:
--------------

(210) 20171537
(220) 06.11.2017
(730) Զորո Մհոյան, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 6, AM
(540)

(210) 20171529
(220) 01.11.2017
(730) «Ուայնբուրգ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 8,
տարածք 1, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, որը ներառում է
սակայն չի սահմանափակվում ռեստորանային
ծառայություններով:
--------------

(210) 20171535
(220) 03.11.2017
(730) Ասպեր Պալեան, Երևան, Դավիթ Բեկի
2-րդ թաղ., տուն 1/7, AM
(540)

№
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(511)
դաս 35. առևտուր:
--------------

(210) 20171539
(220) 06.11.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Լալայան,
Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 6, բն. 31, AM
(540)

(511)
դաս 44. ատամնաբուժական ծառայություններ:
--------------

(210) 20171540
(220) 07.11.2017
(730) Հայկ Գալստյան, Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ,
փ. 28, տուն 20, AM Վիգեն Աբգարյան, Երևան,
Վարդանանց փ., շ. 5ա., բն. 50, AM
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(540)

№
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե Հայրա
պետյան Անուշավանի, 0005, Երևան, Տիգրան Մեծի
նրբ., շ. 5, բն. 13, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, մասնավորապես՝
ռեստորանների ծառայություններ, սննդամթերքի
պատրաստում և առաքում:
--------------

(210) 20171541
(220) 07.11.2017
(730) Հայկ Գալստյան, Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ,
փ. 28, տուն 20, AM Վիգեն Աբգարյան, Երևան,
Վարդանանց փ., շ. 5ա., բն. 50, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, մասնավորապես՝
ռեստորանների ծառայություններ, սննդամթերքի
պատրաստում և առաքում:
-------------(210) 20171544
(220) 08.11.2017
(730) Ռուբեն Աշոտի Նազարեթյան, Երևան,
Երվանդ Քոչար 7/1, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
-------------(210) 20171545
(220) 08.11.2017

(511)
դաս 37. լվացքի և ներկման աշխատանքներ,
չոր մաքրում, խոնավ մաքրում, գորգերի և
գորգահատակների մաքրում, փափուկ կահույքի
մաքրում, ավտոսրահների մաքրում:
-------------(210) 20171546
(220) 08.11.2017
(730) «Խաչատրյան մոբիլսերվիս»
Երևան, Աբովյան 37, բն. 8, AM
(540)

ՍՊԸ,

(511)
դաս 3.գործվածքների երանգները վերա
կանգնող օճառներ. պատրաստուկներ մաքրելու
կամ փայլեցնելու համար. պատ
րաստուկներ
ողորկ
ման համար. փայլ տվող պատրաստուկներ
(ողորկման համար). ողորկելու մոմեր. պահպանող
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող).
բծերը հանելու միջոցներ. քսուքներ ողորկման
համար.
մոմեր
կաշվի
համար.
կրեմներ
կաշվի համար. լվացող միջոցներ (ներառյալ
ավտոմեքենաների
համար),
բացա
ռությամբ
արդյունա
բերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ
մաքրելու համար. յուղեր, որոնք ծառայում են
որպես մաքրող միջոցներ. հեղուկներ ապակիների,
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման համար.
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ողորկման թուղթ. պատրաստուկներ ժանգը հեռաց
նելու համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար.
դաս
7.
խոզանակներ
(մեքենաների
մասեր). տրանս
պորտային միջոցները լվանալու
կայանքներ. ողորկման էլեկտրական մեքենաներ
և սարքեր. գորգամաքրման էլեկտրական մեքե
նաներ և սարքեր. վակուու
մային զտման կենտրո
նական կայանքներ. շոգեզտման հարմարանքներ.
փոշու արտածծման կայանք
ներ (զտիչհար
մարանքներ). փոշու հեռացման կայանքներ (զտիչ
կայանքներ). բարձր ճնշման տակ զտման ապա
րատներ. փոշեկուլների գլխադիրներ հոտավետ
և ախտահանող նյութեր ցրցողելու համար. փոշե
կուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ. էլեկտրական
սարքեր և հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու
համար. ներկի փոշարարներ (մեքենաներ). փոշե
կուլների պարկեր. փոշեկուլների խոզանակներ.
ներծ
ծող ծայրափողակներ փոշեկուլների համար.
խողովակներ մաքրելու քերակներ.
դաս 17. ճկունոչ մետաղական խողովակներ.
խողովակներ
մանածագործվածքից.
խցանիչ
միջադիրներ խողովակների համար. ռետինաքուղեր.
կոպիտ պաստառից ճկափողեր. խողո
վակների
ոչ մետաղական կցորդիչներ. ոչ մետա
ղական
միացքներ ճկուն խողո
վակների համար. միակցիչ
խողովակներ տրանսպորտային միջոցների ջերմա
փոխանակիչների համար. օղաձև միջադիրներ
ռետինից կամ ռետինացված (վուլկանացված)
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թելքից. ոչ մետաղական ճկուն խողովակները
միացնող հարմարակցիչներ. ռետինե խողովակներ.
դաս21.կենդանիներիցցամազեր(խոզանակներ
և վրձիններ). ճկափողերի գլխադիրներ ոռոգման,
ջրցանման համար. խոզանակներ. ցողիչներ
(սրսկիչներ). մեխանիկական խոզանակներ գորգերի
համար. ծորաններ. խոզանակավոր իրեր. լաթեր
մաքրություն անելու համար, ներառյալ միկրոֆիբրե
և շավշային լաթեր. ոչ էլեկտրական հարմարանքներ
մոմով փայլեցնելու համար. կաշի ողորկման
(փայլեցման) համար. մաքրող գործիքներ (ձեռքով
կառավարվող). ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ.
լաթեր կահույքի փոշին մաքրելու համար. կոշտ
խոզանակներ. հատակի խոզանակներ. բարձիկներ
մաքրելու համար. կենցաղային ոչ էլեկտրական
մեքենաներ և հարմարանքներ ողորկման համար.
նյութեր փայլեցնելու համար, բացառությամբ
մթերքների, թղթի և քարի. աերոզոլային
հարմարանքներ (բացառությամբ բժշկականի).
մաքրելու համար թավշակաշի. փոշի մաքրելու
լաթեր. ձեռնոցներ ողորկման համար. ավտո
մեքենան լվանալու ձեռնոցներ. լաթեր ողորկման,
փայլեցման համար.
դաս 35. գովազդ. ապրանքների ցուցադրում.
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ
սպառողներին (խորհուրդներ հաճախորդներին
ապրանքների վերաբերյալ). առևտուր. գնման պատ
վերների մշակման գործընթացների կառավարում.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց համար:
--------------
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A01B 39/00
A01D 15/00
A01K61/00

3143 A
3144 A
3145 A

G01N33/00

3145 A

B22F1/00

3146 A

C22B5/00

3146 A

B23P6/00

3147 A

B23H9/00

3147 A

C25C5/00

3148 A

F16D 33/00

3149 A

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

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A45C13/00

501 U

E02D29/00

502 U

E02D5/00

502 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

ԱՆՄԴ
МКПО
02-07

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства
423 S
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№
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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 1982
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21858
73 (1) Իրավատեր «Տանդեմ» ՍՊԸ, Երևան,
Աբովյան փ. 36, բն. 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Աշոտ
Մեսրոպյան, ք. Երևան, Մաշտոցի պող., 5դ
շենք, բն. 15, АМ
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
24.10.2017
_____________________
Գրանցում No 1983
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14770
73 (1) Իրավատեր Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», d. 15B, ul. Podolskikh Kursantov, Moskow, 117546, RU, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էֆես Հոլլընդ
Թեքնիքլ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Բ.Վ., Strawinskylaan 1229, 1077 XX, Amsterdam, the Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
25.10.2017
_____________________

Գրանցում No 1984
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12826, 14798, 14797, 16917
73 (1) Իրավատեր Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», d. 15B, ul. Podolskikh Kursantov, Moskow, 117546, RU, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էֆես Հոլլընդ
Թեքնիքլ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Բ.Վ., Strawinskylaan 1229, 1077 XX, Amsterdam, the Netherlands, NL

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

25.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1985
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 12864
73 (1) Ենթալիցենզատու «Սթաբիլիթի»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերություն, Russian Federation, 115280, g.
Moskva, Leninskaya Sloboda dom 19, etag 6, komnata 9u, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու «ՄԲԵ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերություն, Հայաստանի Հանրապետություն,
0018, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի փող. 31Ա շենք,
28 շինություն, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
01.05.2017թ.-ից
մինչև 31.01.2027թ.
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
30.10.2017
_____________________

Գրանցում No 1986
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20270
73 (1) Իրավատեր Յահու! Ինք., Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089, U.S.A., US
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73 (2) Իրավունքներն ստացող Ալթաբա Ինք.,
140 E. 45th Street, 2 Grand Central, Suite 15A,
New York, New York, 10017, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
30.10.2017
_____________________

Գրանցում No 1987
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13552, 13553
73 (1) Իրավատեր «Ֆրագրանս կոնսեփթ»
ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 65, բն. 11, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գալերի
Ռոյալ» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոն 12/16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
01.11.2017
_____________________

Գրանցում No 1988
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4363, 4721
73 (1) Իրավատեր Ադամ Օպել ԱԳ, Bahnhofsplatz, 65423 Ruesselsheim, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ադամ Օպել
ԳմբՀ, Bahnhofsplatz, 65423 Russelsheim, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.11.2017
_____________________

Գրանցում No 1989
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4363, 4721
73 (1) Իրավատեր Ադամ Օպել ԳմբՀ, Bahnhofsplatz, 65423 Russelsheim, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օպել
Աութոմոբայլ ԳմբՀ, Bahnhofsplatz, 65423 Russelsheim, Germany, DE
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.11.2017
_____________________
Գրանցում No 1990
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26482
73 (1) Իրավատեր Արտաշես Գագիկի
Գևորգյան, Երևան, Կոմիտասի պող., շ. 61, բն.
33, АМ
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Սարմետ»
ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 3Ա, բն. 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
03.11.2017
_____________________

Գրանցում No 1991
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17148, 12288, 12899
73 (1) Իրավատեր «Միլկաթ» ՍՊԸ, Երևան,
Անդրանիկի 43, բն. 51, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Միլլկաթ»
ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի 48ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
07.11.2017
_____________________
Գրանցում No 1992
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20270
73 (1) Իրավատեր Ալթաբա Ինք., 140 E. 45th
Street, 2 Grand Central, Suite 15A, New York,
New York, 10017, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Յահու
Հոլդինգզ, Ինք., 701 First Avenue Sunnyvale,
California 94089, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
07.11.2017
_____________________
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№

11/2

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

2453
2882
2883

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

08.04.2017
17.04.2017
17.04.2017

2887

26.04.2017

2888

26.04.2017

2932

03.02.2017

3015

24.12.2016

3035

06.04.2017

3046

29.04.2017

3112

24.12.2016

3129

05.02.2017

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության
դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

368U

23.04.2017

371U

31.03.2017

424U

25.03.2017

462U

26.04.2017

481U

05.04.2017
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№

11/2

Տեղեկություններ
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

270S
284S

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

06.04.2017
11.04.2017

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված
որոշումների մասին
(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).
Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչված համարելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի № 20160158
(220) Հայտի ներկ. Թվ. 17.02.2016
(730) Հայտատու՝ Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Հակոբյան, AM
		
ք. Սևան, 5-րդ միկրոթաղ., 10/15
(540) Ապրանքային նշան՝

_____________________
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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
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16.11.2017

11/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2017.01
(11) 3143
(13) A
A01B 39/00
(21) AM20170053
(22) 30.03.2017
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Даниел Петросян
(AM), Самвел Саргсян (AM), Шаварш Григорян
(AM), Жулверн Мкртчян (AM), Артур Алтунян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Машина для обработки пространства
между деревьями
(57) Изобретение относится к землеобра
батывающим машинам, предусмотрено для
обработки пространства между деревьями и
может быть использовано также и в других
областях сельского хозяйства.
Машина для обработки пространства между
деревьями имеет подвесную систему с
рамой, к которой закреплено расположенное
с
возможностью
вращения
вокруг
вертикальной оси рабочее колесо со своими
ножами и защитным слоем. Машина имеет
также второе рабочее колесо со своими ножами,
прикрепленное с помощью рычага к валу, а
также
оросительный
бороздооткрыватель,
закрепленный на раме с регулируемой балкой
и приводящий рабочее колесо в движение
гидродвигатель. Машина дополнительно имеет
третье рабочее колесо со своими ножами и
защитным слоем, вал которого закреплен на
раме. Рычаг, сопряженный с передвижным
рабочим колесом, колебания получает от
звездочки,
эксцентричной
относительно
гидродвигателя и рамы.
Передвижное рабочее колесо – много
угольник. Повышается производительность и
надежность работы машины, 3 ил.
_____________________

(51) 2017.01
(11) 3144
(13) A
A01D 15/00
(21) AM20170099
(22) 19.07.2017
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Даниел Петросян
(AM), Павел Антонян (AM), Шаварш Григорян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)

(54) Картофелекопатель
(57) Изобретение относится к области сельско
хозяйственного машиностроения, в частности
картофелекопателям.
Картофелекопатель имеет лемех, основной
и
каскадный
элеваторы,
составляю
щие
продолжение друг друга. На конце рамы
каскадного элеватора прикреплена ось, на
которой
висит
наклонная
вибрационная
решетка. Нижняя часть вибрационной решетки
имеет
горизонтальную
амортизаторную
площадку. К оси с помощью рычагов соединена
пара соосных колес со спицами, при этом,
вибрационная решетка и соосные колеса
неподвижны относительно друг другу.
Упрощается
конструкция,
улучшается
технологический процесс, 2 ил.
_____________________

(51) 2017.01
(11) 3145
(13) A
A01K61/00
G01N33/00
(21) AM20160042
(22) 04.05.2016
(72) Лиана Маргарян (AM), Эдгар Пирумян (AM),
Геворг Пирумян (AM)
(73) Лиана Маргарян, 0046, Ереван, Багратуняц
28, кв. 51 (AM), Эдгар Пирумян, 0005, Ереван,
Тигран Меци 40б, кв. 6 (AM), Геворг Пирумян,
0005, Ереван, Тигран Меци 40б, кв. 6 (AM)
(54) Способ определения экологического
состояния природных вод
(57) Изобретение относится к охране окру
жающей среды, в частности к способу опре
деления экологического состояния природных
вод.
В трех разных пунктах наблюдений водного
объекта делают водоотбор, известным методом
определяют ингибиторную способность и
концентрации гидрохимических показателей.
Затем с помощью этих значений, для каждого
пункта наблюдения, рассчитывают общее число
результатов анализа, процент показателей,
превышающий нормы в общей сумме
показателей, процент анализов, превышающий
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нормы в общей сумме показателей, кратность
превышения норм, потом рассчитывают
фактический уровень качества воды. Далее
по предложенной формуле рассчитывают
коэффициент
воздействия
природных
факторов, способность самоочищения и
буферность. После чего определяют степень
антропогенного воздействия на водный объект,
а затем по предложенной формуле определяют
экологическое состояние природного водного
объекта.
Упрощается способ.
_____________________

(51) 2017.01
(11) 3146
(13) A
B22F1/00
C22B5/00
(21) AM20160044
(22) 13.05.2016
(72) Размик Малхасян (AM)
(73)
Размик
Малхасян,
0033,
Ереван,
В.Амбарцумяна 6, кв. 18 (AM)
(54) Способ получения аморфных веществ
(57) Изобретение относится к металлургии,
в частности, к способу получения аморфных
веществ.
В зону реакции подают порошкообразное
аморфизируемое вещество и восстановитель,
затем
преобразовывают
аморфизируемое
вещество в аморфное состояние, причем
молекулы аморфизируемого вещества и(или)
восстановителя предварительно возбуждают
до энергии связи молекулы аморфизируемого
вещества. Преобразование осуществляют при
температуре T ≤ 0,9Tкр, где T – температура
процесса преобразования, Tкр – температура
кристаллизации
полученного
аморфного
вещества, которую определяют по формуле
Tкр= T0 (1 - α/R), где T0 - табличная температура
плавления аморфизируемого вещества, αпостоянная, в зависимости от выбора вещества,
а R – размер гранулы аморфизируемого
вещества.
Молекулы
аморфизируемого
вещества и восстановителя возбуждают их
суммарной энергией, в том числе тепловой и
энергией возбуждения.
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№

Повышается
возможность
выбора
параметров
процесса,
происходящего
в
реакторе, расширяется круг используемых
реагентов.
_____________________

(51) 2017.01
(11) 3147
(13) A
B23P6/00
B23H9/00
(21) AM20170025
(22) 28.02.2017
(72) Алексан Арзуманян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, А.
Гандилян 47, кв. 5 (AM)
(54) Способ повышения износостойкости
режущего инструмента
(57) Изобретение относится к металлообработке
в области машиностроения и приборостроения,
в частности, к тонколезвийной обработке
корундовыми фрезами цветных металлов и
сплавов.
Способ
повышения
износостойкости
режущего инструмента, согласно которому на
чугунном диске, предварительно с помощью
алмазной пасты доводят верхние и передние
поверхности вершины пластинки режущего
инструмента
так,
чтобы
направление
вращения чугунного диска было направлено к
противоположному режущему краю. Заточенную
режущую пластину с закругленной до 0,5-1,5
мкм режущей кромкой лезвия предварительно
подвергают доводке в размере длины пути
резания 5-10 км, в условиях прерывистых
режимов, дугой, предварительно выбранного
радиуса закругления вершины, калиброванной
в процессе резания режущей пластины,
удаляя предварительно рассчитанный слой
металла. Затем режущую пластину извлекают
из держателя, обрабатывают насыщенной
алмазной смазкой фетровой лентой и подвергают
доводке, увеличивая радиус закругления лезвия
режущей пластинки в пределах 1,5-2,0 мкм.
Повышается износостойкость корундовой
режущей пластины, 2 ил.
_____________________
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(51) 2017.01
(11) 3148
(13) A
C25C5/00
(21) AM20160086
(22) 02.09.2016
(72) Альберт Франгулян (AM), Лазарь Саргсян
(AM), Армен Оганесян (AM)
(73) Альберт Франгулян, 0706, Арташат,
Огостоси 23, дом 80 (AM), Лазарь Саргсян,
0033, Ереван, пр-т Комитаса 1, кв. 221 (AM),
Армен Оганесян, 0018, Ереван, ул. Нар-Доса
36, кв. 10 (AM)
(54) Способ получения порошка железа
(57) Изобретение относится к области
порошковой металлургии, в частности, к способу
получения порошка железа.
Железосодержащий
сульфатно-кислый
раствор подвергают электролизу. В качестве
железосодержащего
раствора
используют
раствор,
изготовленный
сернокислотным
выщелачиванием огарка, полученного из
железосодержащего
концентрата
обжигом
при 560-5800C, затем последний очищают от
примесей меди и других металлов, после чего
подвергают электролизу на свинцовом аноде.
Упрощается способ.
_____________________

(51) 2017.01
(11) 3149
(13) A
F16D 33/00
(21) AM20170035
(22) 13.03.2017
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№

(72) Самвел Бекташян (AM), Вагарш Хачикян
(AM), Гагик Базикян (AM)
(73) Самвел Бекташян (AM), Вагарш Хачикян
(AM), Гагик Базикян (AM)
(54) Гидромуфта
(57) Изобретение относится к машиностроению,
в частности, к гидромуфтам. Гидромуфта
имеет наполненный маслом корпус, ведущий и
ведомый валы. Корпус цилиндрический.
В гнездах, выполненных во внутренних
противоположных стенках корпуса, параллельно
центральному
зубчатому
ведущему
валу,
установлен
цилиндрический
зубчатый
промежуточный вал, который находится в
зацеплении с центральным зубчатым ведущим
валом, один конец которого находится в гнезде,
выполненном во внутренней стенке корпуса.
Внутри корпуса установлена перегородка с
регулирующим замком, выполненная вдоль
корпуса. Вдоль двух сторон перегородки
выполнены отверстия. Внутри перегородки
продольно и с возможностью перемещения
установлен цилиндрический стержень. На
противоположных
боковых
поверхностях
цилиндрического стержня продольно выполнены
отверстия. Диаметр ведущего вала равен 1/3
диаметра корпуса. Диаметр промежуточного
вала равен 1/3 диаметра корпуса.
Увеличивается к.п.д устройства, 2 ил.
(74) Р. Манасерян
_____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ
ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ
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
16.11.2017

11/2

ՄԱՍ
№ 1

Сведения о выданных патентах
(51) 2017.01
(11) 501		
(13) U
A45C13/00
(21) AM20170112U
(22) 10.08.2017
(72) Анна Мелконян (AM)
(73) Анна Мелконян (AM)
(54) Застежка для сумки
(57) Полезная модель относится к изделиям
легкой промышленности, а именно к застежкам
для сумок, в особенности для дамских сумок.
Застежка для сумок содержит два основания,
на которых расположены фиксирующие
элементы. Основания соединены друг с другом
по крайней мере двумя парами фиксирующих
элементов и выполнены в виде двух сегментов
одинаковой длины, соединенных друг с другом
плоскими шарнирами.
Расширяется ассортимент застежек для
сумок, 5 ил.
(74) А. Петросян
_____________________

(51) 2017.01
(11) 502
(13) U
E02D29/00
E02D5/00
(21) AM20170024U
(22) 27.02.2017
(72) Давит Таслакян (AM), Ашот Сафарян (AM)

(73)
Фонд
“Национальный
университет
архитектуры и строительства Армении”, 0009,
Ереван, Терьяна 105 (AM)
(54) Одноэтажное линейное сооружение для
местности со сложным рельефом
(57) Полезная модель относится к области
строительства и может быть использована
при возведении производственных зданий,
сооружений ряда промышленных отраслей,
расположенных на негодных для сельского
хозяйства землях, в условиях сложного рельефа.
Одноэтажное
линейное
сооружение
осуществлено в виде участков, расположенных
последовательно, по траектории трехмерной
ломанной линии таким образом, что бы, в
порядке чередования, часть из них была
расположена над землей, по склону, под углом
к вертикали, направленной вниз и имеющих
форму цилиндрического строения, а другая
часть - под землей, участками, расположенными
под углом к вертикали, в том же направлении
- в виде тоннелей. Причем, каждый участок
содержит по крайней мере две ступенчато
расположенные горизонтальные площадки.
Повышается
эффективность
при
использовании
местности
со
сложным
рельефом, 2 ил.
_____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

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

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

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

55*
72

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

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
16.11.2017

11/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 02-07
(11) 423		
(13) S
(21) 20170036		
(22) 08.09.2017
(72) Перч Оганян (AM)
(73) Перч Арменакович Оганян, Ереван, ул.
Пушкина, д. 39, кв. 12 (AM)
(54) Обсидиановый язычок для застежкимолнии
_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
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ՄԱՍ 1
№

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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ՄԱՍ 1
№

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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