Հայտ
ապրանքային նշանի

1. Սույնով խնդրարկվում է ներկայացված
ապրանքային նշանի գրանցում

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի
նախարարության մտավոր սեփականության գործակալություն
Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն, 3

(լրացնում է
գործակալությունը)

2. Հայտատու՝
2.1. իրավաբանական անձի անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը,
ազգանունը`
Անհատ ձեռնարկատեր Կարաապետ Սեդրակյան Արմենի

(լրացնում է
գործակալությունը)
երկրի ծածկագիրն ըստ ՄՍՀԿ ST 3ի
AM
քաղաքացիության
բնակության երկրի
իրական գործունեության

2.2. հայտատուի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)՝
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Մհեր Մկրտչյան 47, բն․ 2

2.3. հեռախոսահամարը 010568521, 091532684
ֆաքսը
էլ. փոստի հասցեն karapet@gmail.com
2.4.
մեկից ավելի հայտատուներ (հայտատուների մասին տվյալներն ըստ 2.1-2.3-րդ կետերի տրվում են
լրացուցիչ թերթի վրա)
3.
Հայտատուի ներկայացուցիչը՝
3.1. ներկայացուցչի անվանումը կամ անունը, ազգանունը`
3.2. ներկայացուցչի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)՝

լիազորագիրը գործակալու-թյունում է,
հայտ N
լիազորագիրը կցվում է
3.3 հեռախոսահամարը
ֆաքսը
էլ. փոստի հասցեն
լիազորագիրը կներկայացվի ավելի
ուշ
4. Նամակագրության հասցեն (փոստային հասցեն, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն)
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Մհեր Մկրտչյան 47, բն․ 2, 010568521, 091532684, karapet@gmail.com
5. Ապրանքային նշանը՝
5.1. ապրանքային նշանի պատկերը
չափերը գերազանցում են 8 x 8 սմ (պատկերը կցվում
է)

ՍԱԴԱՀ

5.3.

նշանը գրանցել և հրապարակել
ստանդարտ նիշերով
5.4.
որպես տարբերակիչ տարր խնդրարկվում է գույնի
պահպանություն
5.5.
նշանը ծավալային է (լրացուցիչ
պատկերները կցվում են)
5.6.
նշանը հոլոգրաֆիական է
5.7.
նշանը տեղադրական է

5.2. ապրանքային նշանի համառոտ նկարագրությունը,
տառադարձությունն ու թարգմանությունը
Գրանցման է ներկայացվում բառային նիշ։ Նիշը
բաղկացած է հայերեն մեծատառերով գրված

ՍԱԴԱՀ մտացածին բառից։

5.11.
նշանը գունավոր է, գույները, որոնց համար
խնդրարկվում է պահպանությունը՝

5.12.

չպահպանվող տարրերն են՝

5.8.

նշանը ձայնային է

5.13.
նշանը գրանցված է ծագման երկրում,
վկայագրի պատճենը կցվում է

5.9.
5.10.

նշանը հավաստագրային է
նշանը կոլեկտիվ է, կանոնակարգը կցվում է

5.14.
5.15.

կցվում է նշանի սև-սպիտակ պատկեր
կցվում է նշանի գունավոր պատկեր

6.

Խնդրարկվում է առաջնություն

6.2.
ցուցահանդեսում ցուցանմուշի առաջին
ցուցադրման թվականով. մանրամասները լրացուցիչ
թերթի վրա և ցուցահանդեսի կազմակերպչի
6.1.
առաջին հայտի ներկայացման թվականով
տված հավաստագիրը
կցվում են
կներկայացվեն սույն հայտի
ներկայացման օրվանից 3 ամսվա ընթացքում
6.3. առաջին հայտի N
6.4. առաջին հայտի ներկայացման
6.5. առաջին հայտի ներկայացման
թվականը
երկիրը (կազմակերպությունը) ըստ
ՄՍՀԿ ST3-ի
6.6.
առաջին հայտի վավերացված պատճենը կցվում 6.8.
առաջին հայտի թարգմանությունը կցվում է
է
6.9.
առաջին հայտի թարգմանությունը կներկայացվի
սույն հայտի ներկայացման օրվանից 3 ամսվա
6.7.
առաջին հայտի պատճենը կներկայացվի սույն
հայտի ներկայացման օրվանից 3 ամսվա ընթացքում
ընթացքում
6.10.
մեկից ավելի առաջնություններ (6.3-6.9-րդ կետերի տվյալները ներկայացվում են
լրացուցիչ թերթի վրա)
7. ԱԾՄԴ-ի դասերին համապատասխան խմբավորված ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը, որոնց
համար խնդրարկվում է գրանցումը
ԱԾՄԴ-ի դասը
ապրանքները և (կամ) ծառայությունները
16
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի

բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ.
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմներ. նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). սիգարների
օղակներ (սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ գրելու համար. գրիֆելներ.
նրբաթիթեղ. ծեփելու համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ. փորագրանկարներ.
արվեստի վիմագրական ստեղծագործություններ։
վրա

ապրանքների և ծառայությունների ցանկի շարունակությունը տրված է լրացուցիչ

8. Ստորագրությունը

8.1.

Կարաապետ Սեդրակյան
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

8.2. թվականը
8.3. ստորագրողը

18

նոյեմբեր

հայտատուն է

2019 թ.

հայտատուի ներկայացուցիչն է

9.1. վճարման ձևը
9.

Վճարված է 17500 դրամ պետական տուրք՝

անդորրագիրը կցվում է

10.

Հայտին կից ներկայացվում են՝ _1__ լրացուցիչ թերթեր,

այլ փաստաթղթեր

Տեղեկանք աշխատողների թվի մասին վճարման օրվա դրությամբ
(յուրաքանչյուր փաստաթղթի անվանումը և թերթերի քանակը)

թերթի

