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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 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
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ԳՅՈՒՏԵՐ
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18 .05 . 2020

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 3384 (13) A
C02F 1/00

(21) AM20200015 (22) 07.02.2020
(72) Ազնիվ Մխիթարյան (AM), Մհեր Թոռչյան 
(AM), Գևորգ Թոռչյան (AM), Արման Թոռչյան 
(AM), Ելենա Ամիրյան (AM), Անահիտ 
Թումաղայան (AM), Ժուժաննա Աբրահամյան 
(AM) 
(73) Մհեր Թոռչյան, 0047, Երևան, Նորք Մարաշ 
13-րդ փող., 26/1 (AM), Գևորգ Թոռչյան, 0047, 
Երևան, Նորք Մարաշ 13-րդ փող., 26/1 (AM), 
Արման Թոռչյան, 0047, Երևան, Նորք Մարաշ 
13-րդ փող., 26/1 (AM) 
(54) Հոսքաջրերի մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հոսքաջրերի 
մաքրման եղանակին և կարող է կիրառվել 

սննդի և քիմիական արդյունաբերություններում, 
բարձր կոնցենտրացիաներով օրգանական 
միացություններ, բակտերիաներ, ինչպես 
նաև ծանր մետաղների աղեր պարունակող 
հոսքաջրերի վնասազերծման նպատակով։

Հոսքաջրերը մշակում են մաքրող միջոցով, 
ապա ֆիլտրում, համաձայն գյուտի,  մինչև 
մաքրող միջոցով մշակելը հոսքաջրերի pH-ը 
հասցնում են 8,0-9,0 արժեքի, որից հետո 
դրանց մեջ ներմուծում են կաթնային շիճուկ, ընդ 
որում որպես մաքրող միջոց օգտագործում են 
1։1 ծավալային հարաբերակցությամբ վերցրած 
օզոնի և մթնոլորտային օդի խառնուրդ։

Բարձրացվում է հոսքաջրերի մաքրման 
աստիճանը և բարելավվում են  մաքրման 
գործընթացի պայմանները։ 

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21



ԳՅՈՒՏԵՐ

9

ՄԱՍ 1

9

№ 05/2   18 .05 . 2020

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 580 (13) U
F03D 3/00
F03D 7/00

(21) AM20200011U (22) 05.02.2020
(72) Հարություն Առաքելյան (AM), Վաղարշակ 
Անդրեասյան (AM) 
(73) Հարություն Առաքելյան, 0015, Երևան, 
Մաշտոցի 14, բն. 20 (AM), Վաղարշակ 
Անդրեասյան, 0012, Երևան, Կոմիտաս 19/8-13 
(AM) 
(54) Շարժական հողմագեներատոր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
հողմաէներգետիկայի բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ շարժական հողմագեներատոր-
ներին։

Շարժական հողմագեներատորն ունի 
իրան, ուղղաձիգ լիսեռներին ամրակցված 
երկու բանող անիվ իրենց թիակներով և 
քամու կոնցենտրատոր։ Բանող անիվները 

տեղակայված են  դեմ դիմաց՝ բացակով։ 
Բանող անիվների լիսեռները տեղակայված 
են միևնույն ուղղաձիգ հարթության մեջ։ 
Բանող անիվների թիակները կատարված են 
անիվի շրջանագծով տեղակայված շեղբերի 
տեսքով։ Քամու կոնցենտրատորը կատարված 
է միմյանցից առանձնացված ուղիների 
տեսքով։ Կոնցենտրատորի մուտքային մասի 
կտրվածքի մակերեսն առնվազն երկու անգամ 
մեծ է ելքային մասի կտրվածքի մակերեսից։ 
Կոնցենտրատորի ելքային մասն ուղղված է 
դեպի բանող անիվների միջև առկա բացակը։ 
Բանող անիվները և քամու կոնցենտրատորը 
տեղակայված են իրանի մեջ, որն  ամրակցված 
է ավտոմեքենայի տանիքի վրա։ 

Մեծանում է շարժական հողմագեներա-
տորի բանող անիվներին տրվող քամու հոսքի 
արագությունը, 1 նկ.։

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 525  (13) S 
(21) 20200004  (22) 05.03.2020
(72) Մինաս Խանզադյան (AM) 
(73) Մինաս Խանզադյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
ք. Բյուրեղավան, Սամվել Վարդանյան փ., 4-րդ 
շ., բն. 42 (AM) 
(54) Հուշանվերային շիշ (2 տարբերակ)
(55) 
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№ 05/218 .05 . 2020

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20190636 (111) 30734
(220) 03.04.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 03.04.2029
(730) Բազիլուր Թի Էքսփըրթ (ՓՎԹ) ԼԹԴ., LK 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «EXCLUSIVE PREMIUM QUALITY» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. թեյ. մրգային և խոտաբուսային 
թուրմեր և այլ առողջարար թեյեր (թուրմեր), 
որոնք նախատեսված չեն բուժական 
նպատակների համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190829 (111) 30735
(220) 25.04.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 25.04.2029
(730) Հովհաննես Հարությունի Կարապետյան, 
Երևան, Դավիթ Բեկ 32, AM 
(442) 16.05.2019

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(526) «VIAGGIO» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (R-36, G-36, B- 210, 2424d2) գույնով:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակա-
լությունների ծառայություններ.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20191451  (111) 30736
(220) 15.07.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 15.07.2029
(730) «Ջի Էյ» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 16 թղմ., 
շ. 30, բն. 63, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) «Apartment, Tours and Fun» բառային 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, կարմիր, դեղին և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. վարձակալված և սեփա-
կան բնակարանների վարձակալու թյամբ 
և ենթավարձակալությամբ տրամադրում. 
ժամանակավոր բնակատեղով. ապահովման 
ծառայություններ, հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ.

դաս 39. զբոսաշրջիկների ուղեկցում, 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. ճանապարհորդական 
շրջագայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխա-
դրումներ. պատմամշակութային արգելոց-
թանգարանների տոմսերի. ամրագրում, 
վարորդների ծառայություններ. nտրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում. 
ռեստորանների և այլ սննդի կետերի 
ամրագրում. nավտոբուսների վարձույթ. 
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ. 
տեղեկատվության տրամադրում, տուր 
փաթեթների կազմում ներգնա և ներքին 
զբոսաշրջիկների համար.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20191468  (111) 30737
(220) 18.07.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 18.07.2029
(730) Հակոբ Կարենի Սահակյան, Երևան, Նոր 
Նորք 2-րդ զանգված, Մոլդովական 25, բն.18, 
AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «GORSH» 
բառից, ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
կարագ. սերուցքային կրեմ. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. երշիկեղեն. արգանակի 
խտածոներ. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. կաթ. միս. մսային 
դոնդող. որսամիս. խոզապուխտ. յոգուրտ. 
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս 
(կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. 
կաթնամթերք. բեկոն. սննդային ոսկրածուծ. 
լյարդի պաշտետներ. սննդային ոսկրայուղ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. խոզի սննդային 
ճարպ. կենդանական սննդային ճարպեր. 
ընտանի թռչուն (անկենդան). լյարդ.  
պահածոյացված միս. հարած սերուցք. խոզի 
միս. մսի պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի 
մեջ. խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). մածուն (թթվեցրած կաթ). կաթի փոշի. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). 

դաս 30. մսային թանձր ամոքանք. 
կաթնային կոնֆիտյուր. հոթ-դոգ սենդվիչներ. 

դաս 31. կենդանի անասուններ. 
անասնակեր. ցեղական անասուն.  ընտանի 
թռչուն (կենդանի):

____________________

(210) 20191479  (111) 30738
(220) 18.07.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 18.07.2029
(730) Վարդան Խազմալյան, Երևան, Մ. 
Խորենացի 43, բն. 24, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

18

ՄԱՍ 1

18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

18 .05 . 2020

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). մանր վարունգ (թթու 
դրած). պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. 
ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 

սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ) 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա-
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
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մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորիբուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված. տապակած միս ). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-
դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի 
փոխարինիչներ. 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. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը 
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով 
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր. 
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. տոֆուի 
բլիթներ.

դաս 30. մակարոնեղեն. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
համեմանք. հաց անխաշ խմորից. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց 
բուլկիներ. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
կարամելներ (կոնֆետներ). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). թեյ. շոկոլադ. 
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
ադիբուդի. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր. բակլայի 
ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր. 
սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բնական կամ արհեստական 
սառույց. սառույց սառեցման համար. 
սննդային ձավարներ. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարուն 
(նշով թխվածք). մակարոններ. հաց. մաթ. մեղր. 
լապշա (արիշտա). կուտապներ. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ռավիոլի. մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). սոուսներ 
(համեմունքներ). բրինձ. սպագետի. տարտեր 
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ). 
վերմիշել. հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակե-
ղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարար-
ներ սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային արտա-
դրանք). ակնամոմ. մեղվամոր կաթ. սուշի. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). գարնանային ռուլետ. 
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տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. 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 պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. ցզյաոցզի 
(չինական պելմեններ). ռամեն (ճապոնական 
ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ ). բուրիտո. 
ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. հացին 
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. սառեցումով 
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական 
բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով 
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական 
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով 
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). հոթ-դոգ սենդվիչներ. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
բլղուր. մշակված հնդկացորեն. չորահաց. 
լոմպոր (կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղ ներ. 
սննդային և կերային չմշակված ջրիմուռներ. 
ընկույզներ (պտուղներ). գազանանոցում 

պահվող կենդանիներ. կենդանի անասուններ. 
անասնակեր. ծառեր. Նոր տարվա տոնածառեր. 
ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ 
հատապտուղներ. աղ անասունների համար. 
ճակնդեղ (թարմ). հացահատիկի թեփ. անմշակ 
բնափայտ. փայտի տաշեղ փայտազանգված 
պատրաստելու համար. կեղևով փայտանյութ. 
կակաոյի չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ. 
սպիտակ ակացիայի պտուղներ (եղջերա-
պտուղ). կեղծ ակացիա (հումք). հացազգիների 
անմշակ հատիկներ. սնկեր (չմշակված). 
սնկամարմին. քուսպ. չմշակված շագանակներ. 
կիր անասնակերի համար. եղերդի 
կոճղարմատներ. թարմ ճարճատուկ. գալետներ 
շների համար. չմշակված կիտրոններ. 
կոկոսի ընկույզի կեղև. կոկոսյան ընկույզ. 
կերեր թռչունների համար. կանճրակի քուսպ 
անասունների համար. թարմ վարունգ. գայլուկի 
կոներ. խառնակեր թեփից անասունների 
համար. կոպրա. կենդանի միդիաներ. ձվեր 
ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ. 
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). դիրտ. 
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ. բրնձի ալյուր անասնակերի 
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկներ. 
դեկորատիվ նպատակներով չորացրած 
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր 
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. 
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող. 
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանա-
կան նպատակների համար. հացահատիկ 
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար. 
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. 
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. 
գայլուկ. կոլայի ընկույզներ. թարմ սալաթ-
կաթնուկ. թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. 
խցանակեղև. կտավատի ալյուր (խար). փռոցներ 
կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների 
փռոցների համար. եգիպտացորեն. եգիպ-
տացորենի քուսպ անասունների համար. 
ածիկ գարեջրագործության և օղեթորման 
համար. մրգային քուսպ. պնդուկ (թարմ). 
ալյուր անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի 
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. սիպեի 
ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ փռոցների 
համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի 
(արմավենու տերևներ). արմավենիներ. լափ 
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թեփից անասունների համար. կենդանի ձուկ. 
խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր 
տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկորատիվ 
նպատակների համար. թարմ պրաս. 
չմշակված սիսեռ. կարտոֆիլ (չմշակված). 
պատրաստուկներ ընտանի թռչունների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. 
կերեր մսուրքի կենդանիներին կերակրելու 
համար. արմատապտուղներ կերային. խաղող 
(չմշակված). խավարծիլ (չմշակված). վարդի 
թփեր. տարեկան. շերամի որդեր. ուտելի 
քնջութ (չմշակված). գետնասնկեր (չմշակված). 
գինեթորման մնացորդներ. ընտանի թռչուն, 
կենդանի. ալգառոբիլա (կենդանիների կեր). 
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
գետնընկույզի ալյուր անասնակերի համար. 
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների 
համար. հացաբույսերի մշակման արգասիքներ 
անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք 
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար. 
խեցգետնանմաններ (կենդանի). կենդանի 
օմարներ. կենդանի կակղամորթներ. կենդանի 
ոստրեներ. կերեր սենյակային կենդանիների 
համար. չմշակված կեղ. կենդանի լանգուստներ. 
որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիքներ 
սենյակային կենդանիների համար. ձկան ալյուր 
կենդանիների կերի համար. չմշակված բրինձ. 
կենդանի հոլոթուրիներ (ծովային վարունգ). 
ավազապատ թուղթ սենյակային կենդանիների 
փռոցների համար. բուրավետացված ավազ 
սենյակային կենդանիների փռոցների համար. 
հալվե վերայի բույսեր. թարմ սպանախ. 
կտավատի սերմեր կենդանիների կերի համար. 
ալյուր կտավատի սերմերից անասնակերի 
համար. ցորենի ծիլեր կենդանիների կերի 
համար. արտիճուկ (թարմ). կենդանի 
ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. կենդանի 
սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. թարմ 
սխտոր. թարմ դդմիկներ. կտավատի չմշակված 
սերմեր սննդի համար. չմշակված մրգերից 
կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. ուտելի 
կենդանի միջատներ. չմշակված քաղցր 
եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած կամ 
չմաքրած). չմշակված կինոա. չմշակված 
հնդկացորեն. գետածածան կոի, կենդանի. 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 

գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի 
ծառայություններ.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ. սննդամթերքի պատ րաս տում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերա նոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. քեմպինգ-
ների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. ժամա-
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նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պան սիոններում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռես տո-
րա նների ծառայություններ. խորտկարան ների 
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191500  (111) 30739
(220) 23.07.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 23.07.2029
(730) «Անուշարան գրուպ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Արևելյան 3, բն. 19, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «SWEET», «ՍՎԻԹ» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, շագանակագույն, ոսկեգույն 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հացաբուլկեղեն. խմորեղեն.
դաս 35. հացաբուլկեղենի, խմորեղենի 

վաճառք:
____________________

(210) 20191525  (111) 30740
(220) 26.07.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 26.07.2029
(730) Ռաքութեն, Ինք., JP 
(442) 16.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ.  համացանցի միջոցով 
մատակարարների կողմից տրամադրվող 
ապրանքների և ծառայությունների որոնման 
հնարավորությամբ առցանց գովազդային գիդի 
տրամադրում.  առցանց առևտրային ծառա-
յություններ  երրորդ անձանց ապրանք երի 
և ծառայությունների վաճառքի օժանդակու-
թյան համար համացանցով. գովազդային 
ծառայություններ  էլեկտրոնային առևտրի 
առաջխաղացման համար. առցանց գների 
համեմատման ծառայություններ. խորհուրդներ և 
տեղեկատվություն սպառողների սպասարկ ման 
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ծառայությունների և առևտրի կառավարման 
վերաբերյալ, ինչպես նաև ինտերնետ կայքերով 
կատարվող առցանց առևտրի գնումների 
վերաբերյալ. առևտրի առաջխաղացում, 
ներառյալ՝ երրորդ անձանց համար. սպառող-
ների հավատարմության ծառայություններ և 
սպառողների ակումբների ծառայություններ 
առևտրային, առաջխաղացման և գովազդի 
նպատակով. հավատարմության ծրագրերի 
ծառայություններ. հավատարիմ հաճախորդի 
քարտերով սպասարկման ծառայություններ. 
հովանավորների հետ պայմանավորվածություն 
ձեռք բերելու միջոցով երրորդ անձանց 
ապրանքների և ծառայությունների  առաջ-
խաղացում, ներառելով նրանց ապրանքները 
և ծառայությունները խրախուսական 
պարգևների ծրագրերում. զեղչային քար-
տերի տարածման, գնումների ժամանակ 
վարկային քարտերի օգտագործման համար 
բալերի տրամադրման և խրախուսական 
քարտերի թողարկման և հավատարմության 
առաջխաղացման, ինչպես նաև առցանց 
ռեժիմով նվեր քարտերի միջոցներով երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայություն-
ների առաջխաղացում. սպառողների 
հավատար մության, խրախուսական և (կամ) 
առաջխաղացման ծրագրերի կառավարում, 
կազմակերպում, սպասարկում և ստուգում. 
սպառողների հավատարմության ծրագրերի, 
խրախուսական ծրագրերի, թիրախային 
խմբերի համար համակենտրոնացման 
ծրագրերի, խթանող ծրագրերի անցկացում 
առևտրային առաջխաղացման և գովազդային 
նպատակներով. խրախուսական ծարգրերի 
կառավարման միջոցով երրորդ անձանց համար 
վճարային և վարկային քարտային հաշիվների 
օգտագործման խթանման ծառայություն-
ներ. ապրանքների և ծառայությունների 
առաջխաղացման նպատակով զեղչային 
կուպոններով բալերի պահպանում և հաշվարկ, 
այդ թվում՝ էլեկտրոնային բալերի. զեղչային 
կուպոններով բալերի պահպանում և հաշվարկ 
ապրանքների և ծառայությունների վրա զեղչեր 
ձեռք բերելու կամ փոխանակելու համար, որոնք 
տրամադրվում են գնումների գնին համաչափ. 
վաճառքի առաջխաղացման ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ խանութների մասնա-
ճյուղերի և ներկայացչությունների կազմակեր-

պում սպառողների հավատարմության, 
խրախուսական քարտերի և հավատարմության 
խթանման ծրագրերին միանալու, ինչպես 
նաև դրանց կառավարման նպատակով. 
խրախուսական և հավատարմության քարտերի 
թողարկում և հաշվարկ. խրախուսական և 
հավատարմության քարտերի կազմակերպում 
և սպասարկում. առևտրային կուպոնների 
թողարկում. առևտրային վաճառքների վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում. բոլոր 
վերոնշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվության և տեղեկատվության 
տրամադրում.

դաս 36. հավատարմության ծրագրերով 
վճարումների սպասարկում. ապրանքների 
և ծառայությունների առաջխաղացման 
նպատակով կուտակված բալերով զեղչային 
կուպոնների թողարկում, այդ թվում՝ 
էլեկտրոնային բալերով. կուտակված 
բա լերով զեղչային կուպոնների թողարկում 
ապրանքների և ծառայությունների վրա զեղչեր 
ձեռք բերելու կամ փոխանակելու համար, որոնք 
տրամադրվում են գնումների գնին համաչափ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191593  (111) 30741
(220) 06.08.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 06.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր 
Դանիելյան Գրիշայի, Երևան, Նոր Արեշ 41, 
տուն 117, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 17. խողովակներ մանածագործ վածքից. 
խցանիչ միջադիրներ խողովակների համար. 
խողովակների ոչ մետաղական կցորդիչներ. 
ոչ մետաղական ճկուն խողովակները միացնող 
հարմարակցիչներ. ոչ մետաղական կոշտ 
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խողովակները միացնող հարմարակցիչներ.
դաս 20. ջրատար խողովակների պլաստ-

մասսայե կափույրներ (փականներ):
____________________

(210) 20191633  (111) 30742
(220) 09.08.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 09.08.2029
(730) «Գանա գրուպ պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ., փ. 13, տուն 54, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «ԱՔՎԱ», «AQUA», «АКВА» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր:

____________________

(210) 20191686  (111) 30743
(220) 19.08.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 19.08.2029
(730) «Թրեվլփոյնթ» ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի 9, 
շ. 1/1, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և ծիրանագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
տուրիստական գործակալությունների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20191709  (111) 30744
(220) 22.08.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Լիթլ Սիզըր Էնթըրփրայզիս, Ինք., 
Միչիգան նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «HOT-N-READY» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պիցա, մակարոնեղեն, պիցայի 
խմոր, սենդվիչներ, բուլկիներ, ամոքահունց 
բուլկիներ, թեթև նախաճաշեր, հացաբուլ կեղեն, 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով, թխվածքաբլիթ, կուտապներ, 
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կար-
կանդակներ), ֆլան (մրգերի, բանջարեղենի, 
պանրի հիմքով բաց կարկանդակներ), 
վաֆլիներ, դոնաթսներ, պատրաստի 
կերակուր, սննդային սառույց. սննդային 
ալյուր և հացահատիկային արտադրանք, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. մեղր, մաթ. 
խմորիչ, հացաթխման փոշի. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ և համեմունքներ, սալսա 
(սոուս) և թաթախելու սոուսներ. ամոքանք.  
սառույց սառեցման համար և պաղպաղակ. 
սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, 
սագո, սուրճի փոխարինիչներ.

դաս 43. ռեստորանային ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում, 
խորտկարանների ծառայություններ,  սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստում, 
դուրս հանվող սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ):
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________
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(210) 20191711  (111) 30745
(220) 22.08.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Լիթլ Սիզըր Էնթըրփրայզիս, Ինք., 
Միչիգան նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «BREAD» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. հացի ձողիկներ, պիցցայի խմոր և 
պիցցա։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191712  (111) 30746
(220) 22.08.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Լիթլ Սիզըր Էնթըրփրայզիս, Ինք., 
Միչիգան նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «Pizza!Pizza!» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պիցա. պիցայի խմոր.
դաս 43. ռեստորանային ծառայություններ, 

նախաճաշարանների ծառայություններ, ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում, 
խորտկարանների ծառայություններ,  սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստում, 
դուրս հանվող սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ):
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191845  (111) 30747
(220) 11.09.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 11.09.2029
(730) «Բեսթ բոքս» ՍՊԸ, Երևան, Ծովակալ 
Իսակովի 22/3, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «PRINTING AGENCY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ դեղին, նարնջագույն, մոխրագույն և մուգ 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. տպագրական հրատարա-
կություններ. տպագիր արտադրանք. 

դաս 40. նկարների տպագրում. լուսա-
նկարների տպագրում. օֆսեթ տպագրություն. 
պոլիգրաֆիա:

____________________

(210) 20191851  (111) 30748
(220) 12.09.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 12.09.2029
(730) «ՏՆՏ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
9-րդ զանգվ., շ. 40, բն. 42, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 
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(526) «485» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. բացառապես հայկական արտա-
դրողների տարատեսակ ապրանքների` 
չրերի, քաղցրավենիքի, գինիների, հայկական 
կոնյակների (բրենդի), օղիների, գարեջրերի, 
ձեթերի, մեղրի, մուրաբաների, բնական 
հյութերի, պահածոների, սուրճի ու թեյերի, 
խոտաբույսերի, համեմունքների, պանիրների, 
հացաբուլկեղենի և արիշտայի մանրածախ 
վաճառք: 

____________________

(210) 20191865  (111) 30749
(220) 16.09.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 16.09.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարգարիտա 
Արդուխանյան, ք. Մասիս, Մասիս Կայարան, 
տուն 4/1, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «LANGUAGE CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. լեզուների ուսուցման դաս-
ընթացներ:

____________________

(210) 20191886  (111) 30750
(220) 18.09.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 18.09.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Աբրա-
համյան Արիստակեսի, Երևան, Մալաթիա-

Սեբաստիա թաղ., Անդրանիկի 15 60, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն, մորեգույն, սև, կաթնագույն, դեղին, 
դարչնագույն, բաց կանաչ, կանաչ, խակի կանաչ 
և մարջանագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մրգերի, բանջարեղենի, ընդեղենի, 
նպարեղենի, քաղցրավենիքի մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20191988  (111) 30751
(220) 02.10.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 02.10.2029
(730) «Սքայլոգ» ՓԲԸ, Երևան, Ձորափի 40, բն. 
32, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն (R255, G110, B0, #FF6E00) գույ նով:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
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միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր. 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). ծրագրային 
արտադրանք երրորդ անձանց համար կամ 
երրորդ անձանց կողմից էլեկտրոնային 
վճարումներ կատարելու համար. իսկության 
ստուգման և հաստատման ծրագրային 
արտադրանք. համացանցում տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակություն-
ներ (ներբեռնվող համացանցից կամ 
համակարգչային ցանցից կամ համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից). ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և պատ-
կերի էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս 
օգտա գործողին մասնակցելու համացա նցային 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումն  երին 
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով տվյալներին, փաստա թղթերին, 
պատկերներին և կիրառական ծրագրերին 
մուտքի հնարավորությամբ. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռադիր համակարգիչներ և համա-
կարգչային  ցանցեր մուտք գործելու, դրանց 
դիտելու և վերահսկելու համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ հեռա -
հաղորդակցության, համացանցի, ուսուցման, 
գործարարության, առևտրի և շուկայա-
վարման ոլորտում հոդվածների, թերթերի 
և ուսուցողական ձեռնարկների տեսքով. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, 
համակարգիչների արտաքին սարքեր. 
լեփթոփ համակարգիչներ. դյուրակիր 
համա կարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. անձնա-

կան մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային խցիկ-
ներ. համակարգչային աշխատակայաններ. 
համա կարգչային սպասարկիչներ (սերվեր-
ներ). ապարատային արտադրանք 
համակարգչային և հեռահաղորդակցական 
ցանցի ստեղծման համար. համակարգչային 
ցանցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ (hubs). լարով և անլար մոդեմներ և 
հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. լեփթոփի 
բռնիչներ, համակարգիչների պայուսակներ. 
կրակմարիչներ. համակարգչային ապարա-
տային և ծրագրաապարատային արտա-
դրանք. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք (ներառյալ՝ համացանցից 
ներբեռնվող ծրագրային արտադրանք). 
կոմպակտ սկավառակներ. թվային 
երաժշտություն (համացանցից ներբեռնվող). 
հեռահաղորդակցական սարքեր. մկնիկի 
տակդիրներ. շարժական հեռախոսների 
լսափողեր. շարժական հեռախոսների 
լրասարքեր. ներբեռնվող խաղեր, նկարներ, 
ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և երաժշտություն. 
ազդանշանային համակարգեր. անվտան_
գության խցիկներ. ռադիո և հեռուստատեսային 
հեռարձակման շարժական կայանքներ. 
հեռուստատեսային հեռարձակման սարքա-
վորումներ. խցիկներ, տեսախցիկներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
գլոբալ դիրքավորման համակարգերի (GPS) 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային, 
էլեկտրոնային և տեսախաղերի ծրագրեր 
և ծրագրային արտադրանք (ներառյալ՝ 
համացանցից ներբեռնվող ծրագրային 
արտադրանք). հեղուկաբյուրեղային տեսա սար-
քեր  հեռահաղորդակցական  և   էլեկտրո նային 
սարքավորումների համար. հեռուստա տեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
և արևային ակնոցներ. էլեկտրոնային 
ցուցանակներ. բանկային ծածկագրված կամ 
մագնիսական վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր, բանկոմատներ. 
ներբեռնվող աշխատածրագրեր համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման 
համար. էլեկտրոնային գրքեր. չլիցքավորված 
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քարթրիջներ տպող և ֆոտոպատճենա հանող 
սարքերի  համար. սարքեր երեխաների հետև-
ման համար. տեսախցիկներ երեխաների 
հետևման համար. օբյեկտիվների լուսա-
պաշտպան բլենդներ. համակարգչային 
պլանշետներ. կոդավորված բանալի-քարտեր. 
3D ակնոցներ. տեսախաղային սարքերի հիշող 
քարտեր. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 9-րդ դասում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. էլեկտրոնային հավելվածների, վեբ 
կայքերի, տեղեկատվական տեխնոլոգիա ների, 
սոցիալական ցանցերի միջոցով մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր. էլեկտրոնային հավել-
վածների, վեբ կայքերի, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների, սոցիալական ցանցերի 
միջոցով մանրածախ և մեծածախ առցանց 
առևտուր. գնային առաջարկների ընդունում և 
հաստատում. զեղչերի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում. խրախուսական 
պարգևատրումների և հավատարմության 
ծրագրերի կազմակերպում, գործարկում և 
վերահսկում. համացանցի միջոցով տրա-
մադրվող գովազդային ծառայություններ. 
ռադիո և հեռուստատեսային գովազդի 
արտադրություն. հաշվապահական հաշվառում. 
աճուրդային վաճառք. տոնավաճառների 
կազմակերպում. հանրային կարծիքի 
ուսումնասիրում. տվյալների մշակում. գոր-
ծարար տեղեկատվության տրամադրում. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. երրորդ անձանց տրամադրվող 
գովազդային ծառայություններ. տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համա-
կարգչային հիմնապաշարում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, 
ուսուցո ղական և ուսումնական ծրագրերի և 
սեմինարների ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ համացանցային տեխնոլոգիայի վրա 

հիմնված տվյալների տրամադրման ոլորտում. 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ առցանց համա-
գործակցության և համագործակցության 
տեխնո լոգիաների ոլորտում. գործարարու թյան 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ վաճառքի և շուկայավարման ոլորտում. 
գործարարության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ. գործա-
րարության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, 
ուսուցո ղական և ուսումնական ծրագրերի և 
սեմինարների զարգացման, ստեղծման, 
գործընթացի համակարգման, արտադրության, 
գրանցման, հետևման և վերջնամշակման 
վերաբերյալ. շուկայի հետազոտման և գործա-
րարության ասպարեզում խորհրդակցական 
ծառայություններ. գործարարության ասպա-
րեզում խորհրդակցական ծառայություններ 
տեղային և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միջոցով գործերի կառավարման 
դյուրացման վերաբերյալ՝ համակարգելով և 
տրամադրելով ուղղություններ գործարար և 
սպառողական բազմազան ապրանքների ու 
ծառայությունների մատակարարման համար. 
ապրանքների ու ծառայությունների վերաբեր յալ 
գործարարության ասպարեզում տեղեկա-
տվության տարածում երրորդ անձանց համար 
տեղային և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միջոցով. գործարարության ասպա-
րեզում խորհրդակցական ծառայություններ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցում 
վեբ-կայքի տրամադրման վերաբերյալ, որի 
միջոցով երրորդ անձինք կարող են առաջարկել 
և ստանալ ապրանքներ ու ծառայություններ, 
վաճառել, որոշել առևտրային ուղիների ու 
պատվերների կարգավիճակը և կատարել 
միջազգային առևտուր ու պատվերներ, կնքել 
պայմանագրեր և վարել բիզնես-գործարքներ. 
առցանց պատվերների համակարգչայնացված 
ծառայությունների տրամադրում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
գովազդ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով. միջազ-
գային ներմուծման և արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
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գովազ  դային տարածքի վարձույթ հաղորդակ-
ցական միջոցներում. էլեկտրոնային աճուրդի 
վերաբերյալ առցանց առևտրի և առևտրային 
առցանց գնահատման ծառայություններ. 
սպառողական ապրանքների մանրածախ 
առևտրի առցանց ծառայություններ. երրորդ 
անձանց վեբ-կայքերի կատալոգների 
տրամադրում՝ բիզնես-գործարքների աջակցու-
թյան նպատակով. գործարարության ասպա-
րեզում խորհրդակցական ծառայություններ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցում 
ապրանքների ու ծառայությունների գնորդների 
և վաճառողների համար էլեկտրոնային շուկայի 
գործարկման վերաբերյալ. գործարարական 
աջակցության տրամադրում տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով բիզնես-գործարքների դյուրացման 
վերաբերյալ. կորպորատիվ կառավարման 
վերաբերյալ խորհրդակցության տրամադրում. 
շուկայավարման և խթանման ծառայություն-
ներ. գովազդային նյութերի տպագրում. ազատ 
տարածքների վաճառք. գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի թարմացում, 
գովազդային նյութերի հավաքում՝ համացանցում 
որպես վեբ-էջեր օգտագործման համար. 
գովազդային տարածքի վարձույթ. համա-
կարգչային տվյալների մշակում տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում. տեղեկա-
տվական ծառայություններ վաճառքի, առևտրի 
և խթանման վերաբերյալ. հեռախոսազան-
գերին պատասխանելու ծառայություններ 
բացակայող բաժանորդների համար. հեռա-
խոսազանգերին պատասխանելու ծառայու-
թյուններ երրորդ անձանց համար. 
համա ցանցում տրամադրվող աճուրդային 
ծառայություններ. անձնակազմի կառավարում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի և 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում վաճառքի, առևտրի, գովազդի և 
խթանման վերաբերյալ. հաղորդակցական 
միջոցներում մանրածախ առևտրի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում. ապրանքների 
տեսականու հավաքում մի տեղում երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները բազմատեսակ արդյունա-
բերական ապրանքների համացանցային վեբ-
կայքերից և մեծածախ առևտրի կետերից. 

ապրանքների տեսականու հավաքում մի 
տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
բազմատեսակ արդյունաբերական ապրանք-
ների կատալոգներից փոստային պատվերի 
միջոցով կամ հեռահաղորդակցական 
միջոցներով. ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
մանրածախ առևտրի կետերից. հեռախոսների, 
շարժական հեռախոսների լսափողերի, 
շարժական հեռախոսների լրասարքերի, 
էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական 
ապրանք ների, համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանքի, մարտկոցների, 
լիցքավորման սարքերի, տվյալների, տեղեկա-
տվության, նկարների, ձայնի և (կամ) պատկերի 
գրառման, ստացման, հաղորդման և (կամ) 
վերարտադրման սարքերի ու սարքավորումների, 
թանկարժեք մետաղների, ոսկերչական իրերի, 
թանկարժեք քարերի, տպագրական արտա-
դրանքի, թղթագրենական պիտույքների և 
մագնիսական ու ոչ մագնիսական ծածկա-
գրությամբ քարտերի, կահույքի, նկարների 
շրջանակների, տնային և խոհանոցային 
կահկարասու, ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրերի, գործվածքների և 
մանածագործական ապրանքների, հագուստի, 
կոշկեղենի, գլխարկների, ժանյակների և 
ասեղնագործված իրերի, երիզների և 
ժապավենների, կոճակների, գնդասեղների և 
ասեղների, արհեստական ծաղիկների, 
գորգերի, հատակի ծածկոցների, խաղերի և 
էլեկտրոնային խաղալիքների, արդյունա-
բերության, գիտության, լուսանկարչության և 
գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող 
քիմիական նյութերի, ներկերի, արծնուկների և 
լաքերի, անձնական հիգիենայի պարագաների, 
օճառների, օծանելիքների, կոսմետիկական 
ապրանքների, մազերի և մարմնի լոսյոնների, 
եթերային յուղերի, մաքրող և սպիտակեցնող 
պատրաստուկների, քսանյութերի, վառելիքի, 
մոմերի, դեղագործական, անասնաբուժա կան և 
հիգիենիկ պատրաստուկների, մետաղակապերի 
և փականքային իրերի, մեքենաների և 
հաստոցների, ձեռքի գործիքների, դանակավոր 
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իրերի, պատառաքաղների և գդալների, 
ածելիների, համակարգիչների, հաշվիչ 
մեքենաների, էլեկտրական, լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական և օպտիկական 
սարքերի ու գործիքների, ակնոցների ու 
արևային ակնոցների, վիրաբուժական ու 
բժշկական սարքերի ու սարքավորումների, 
լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, 
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքերի, փոխա-
դրամիջոցների, հրազենի ու հրա վառելիքի, 
արծաթեղենի, ժամացույցների և այլ 
ժամանակաչափ սարքերի, երաժշտական 
գործիքների, ամսագրերի, քարտերի, թղթից և 
ստվարաթղթից ապրանքների, նկարների, 
գրամեքենաների ու գրասենյակային 
պիտույքների, փաթեթավորման նյութերի, 
ռետինի և պլաստմասսայի, խծուծման և 
մեկուսացման նյութերի, կաշվի և կաշվի 
նմանակումների, դրանցից պատրաստված 
իրերի, կանացի պայուսակների, քսակների, 
դրամապանակների, կաշվե քարտա-
պանակների, պայուսակների, ճամպրուկների, 
հովանոցների, հայելիների, ճոպանների, 
պարանների, առասանների, ցանցերի, 
վրանների, մանածագործության համար 
մանվածքի և թելերի, վերարկուների կախիչների, 
սպասքի տակդիրների, դերձակի պարագաների, 
մահճակալի և սեղանի ծածկոցների, 
խաղալիքների և սպորտային պարագաների, 
սննդամթերքի և ըմպելիքների, մսի, ձկան, 
թռչնամսի. պահածոյացված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգերի և 
բանջարեղենի, ջեմերի, մուրաբաների և 
մրգային սոուսների, ձվի, կաթի և կաթնա-
մթերքի, սննդային յուղերի և ճարպերի, սուրճի, 
թեյի, կակաոյի, շաքարի, բրնձի, ալյուրի, հացի, 
տորթերի ու հրուշակների, համեմունքների, 
թարմ մրգերի և բանջարեղենի, գարեջրի, 
հանքային ջրերի, մրգահյութերի և այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների, ալկոհոլային 
խմիչքների, բուսական ապրանքների, ծխա-
խոտի, ծխելու պիտույքների և լուցկիների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. գովազդ 
ուղիղ փոստի միջոցով. գնող և վաճառող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապրանքների ընտրում և գնում անհատների և 

ձեռնարկատերերի համար. ծառայությունների 
պատվիրում (երրորդ անձանց համար). 
հանրախանութներում մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. սուպերմարկետներում 
մանրա ծախ առևտրի ծառայություններ. 
քարտուղ արների ծառայություններ. վիճակա-
գրական տեղեկատվության տրամադրում 
գործարարության ասպարեզում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. առևտրային 
(կոմերցիոն) օգնություն) բաժանորդագրման և 
կապուղիների վարձակալման վերաբերյալ. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում՝ համացանցի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
գործարարության ուղղորդման և աշխատողների 
տեղավորման ծառայություններ. ներմուծման-
արտահանման հետ կապված մաքսազերծ  ման 
գործակալություններ (ներմուծման-արտա-
հանման գործակալություններ). թերթերի 
բաժանորդագրման գործակալություններ. 
փաստա  թղթերի վերարտադրում. վերագրա-
ռում (ներառյալ՝ տրաֆարետային գրառում). 
գրասենյակային կահույքի վարձույթ. հաճա-
խորդների հետ փոխհարաբերությունների 
կառավարում. գործարարության կառավարման 
ծառայություններ էլեկտրոնային առևտրի 
ոլորտում. գործերի կառավարում և վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում հովանավորության ծրագրերի 
վերաբերյալ. հաշվապահական ծառայու-
թյուններ. բարեգործական ծառայություններ, 
այն է՝ վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում կամավոր 
ծրագրերի և հասարակական աշխատանքների 
նախագծերի կազմակերպման և իրագործման 
վերաբերյալ. վաճառակրպակների վարձույթ. 
առևտրային և գործարարության ասպարեզում 
կոնտակտային տվյալների տրամադրում. 
որոնողական համակարգերի օպտիմալացում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. վճար՝ 
յուրաքանչյուր սեղմման համար PPC 
(համացանցում օգտագործվող վճարման 
համակարգ, որի միջոցով գովազդատուն 
վճարում է կայքի սեփականատիրոջն ըստ 
վերջինիս կայքում հայտարարությունների 
գերհղման միջոցով իր կայքն այցելած 
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մարդկանց քանակի). առևտրային 
միջնորդության ծառայություններ. արտա-
հաստիքային ծառայություններ տրամա-
դրողների գործերի կառավարում. երրորդ 
անձանց առևտրային գործարքների վերա-
բերյալ բանակցությունների և եզրակա-
ցությունների տրամադրում. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարում տվյալների 
թարմացում և պահպանում. գործարար 
նախագծերի կառավարում շինարարական 
օբյեկտների համար. վեբ-կայքի միջոցով 
տեղեկատվության տրամադրում գործա-
րարության ասպարեզում. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվություն, խորհրդատվություն և խորհրդակ-
ցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառայություններն 
ընդգրկված 35-րդ դասում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինանսական 
գործարքների հաշվանցում և կարգա-
վորում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. առցանց բանկային 
և ֆինանսական ծառայություններ. 
վարկաքարտերով սպասարկում, հաշիվների 
մշակում, փոխանցում և դրանց վճարում, 
ինչպես նաև ֆինանսական գործարքների 
ապահովագրում. դրամամիջոցների փոխան-
ցում. դրամամիջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային միջոցով՝ երրորդ անձանց 
համար. վճարումների փոխանցում համա-
ցանցի միջոցով՝ երրորդ անձանց համար. 
ֆինանսական ծառայություններ հաշիվների 
դուրսգրման և վճարումների իրականացման 
տեսքով. վարձակալման կազմակերպում և 
կառավարում. անշարժ գույքի վարձույթ և 
վարձակալություն. անշարժ գույքի գնահատում. 
անշարժ գույքի գնահատում, ֆինանսավորում և 
անշարժ գույքի մեջ ներդրում. միջնորդություն 
անշարժ գույքի հետ կապված գործարք-
ներում. անշարժ գույքի գործակալությունների 
ծառայություններ. ապահովագրողների ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի կառավարում և դրա 
վերաբերյալ խորհրդակցություն. վարձավճարի 
հավաքում. գրասենյակների վարձույթ 
(անշարժ գույք). սենյակների և բնակարանների 
վարձույթ. ֆինանսական տեղեկատվության 

տրամադրում համացանցի միջոցով. անկիզելի 
պահարաններում պահման և ճանապարհային 
վճարագրերի թողարկման ծառայություններ. 
ներդրումների կատարում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրական, բանկային, 
անշարժ գույքի). ֆինանսների և ակտիվ-
ների կառավարում. ապահովագրական 
և ֆինան սական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն. 
առցանց բանկային ծառայություններ. առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից կամ համացանցից 
տրամադրվող բանկային ծառայություններ. 
արժեթղթերի հետ միջնորդային գործառ-
նություններ, արժեթղթի բորսայի 
գնանշում. միջնորդություն արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի բորսայում, ֆինանսական 
վերլուծություն. հաշվեքարտերով, վճարա-
քարտերով և վճարագրի քարտերով 
սպասարկում. բանկային, խնայողության 
հաշիվն երի և ներդրումների ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշվանցման ծառայություններ. 
վարկի հաստատում համաշխարհային համա-
կարգչային տեղեկատվական ցանցի միջոցով. 
վարկային ռիսկերի էլեկտրոնային կառա-
վարոմ. գնումների և հաշիվների էլեկտրոնային 
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական 
հաշիվների դեբիտագրում և վարկավորում. 
էլեկտրոնային բանկային ծառայություններ. 
պահված արժեքով քարտերի, վճարաքար տերի 
և հաշվեքարտերի թողարկում. հեռախոսային 
վարկաքարտերով սպասարկում. առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից կամ համացանցից տրամա-
դրվող տեղեկատվական ծառայություններ 
ֆինանսների և ապահովագրության վերա-
բերյալ. գազի և հոսանքի համար վճարների 
գանձման գործակալություններ. հնաոճ իրերի 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
ոսկերչական իրերի գնահատում. օգտագործ-
ված մեքենաների գնահատում. հարկային 
տեղեկատվության տրամադրում (ֆինանսական 
ծառայություններ). բարեգործական միջոցների 
կենտրոնացում. բարեգործական միջոցների 
հավաքման կազմակերպում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. թղթադրամի և 
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մանրադրամի հաշվարկման կամ մշակման 
մեքենաների վարձույթ. բանկոմատների 
կամ ավտոմատ դրամարկղերի վարձույթ. 
առցանց վճարային ծառայություններ. պահում 
անկիզելի պահարաններում. ֆինանսավորման 
կազմակերպում շինարարական նախագծերի 
համար. բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայություններն ընդգրկված 
36-րդ դասում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
համա  ցանցային տեխնոլոգիաների հիմքով 
մուլտիմեդիային հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և առցանց հանդի-
պումների կազմակերպման ծառայություններ, 
որը մասնակիցներին թույլ է տալիս 
կատարել փաստաթղթերի, տվյալների 
և պատկերների համաժամանակյա և ոչ 
համաժամանակյա դիտում, համատեղ 
օգտագործում, հրապարակում, խմբագրում 
և քննարկում վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով. հաճախորդներին համացան  ցային 
տեխնոլոգիաների հիմքով կիրառական 
ծրագրերի, հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա  կոն ֆերանսների և հանդիպումների 
իրականաց ման, արդյունավետության 
և կարգավիճակի վերաբերյալ առցանց 
զեկույցների առցանց մուտքի տրամադրում. 
օգտագործողներին համացանցի միջոցով 
ապահով հեռադիր մուտքի տրամադրում 
համակարգչային մասնավոր ցանցեր. 
տեղեկատվության տրամադրում տվյալների 
և տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. խորհրդատվություն տվյալների և 
տեղեկատվության ապահով փոխանցման 
ոլորտում. առցանց համագործակցության 
ծառայություններ օգտագործողներին կիրա-
ռական ծրագրերին, հիմնահարթակներին, 
համատեղ օգտագործվող փաստաթղթերին, 
տվյալներին, հանձնարարությունների ցուցակ-
ներին և քննարկման ֆորումներին մուտքի 
ապահովմամբ. համացանցային հեռարձակ-
ման ծառայություններ՝ համացանցային 
տեխնոլոգիաների հիմքով հեռարձակման 
վերաբերյալ բողոքների ներկայացման 
հիմնահարթակների մասին տեղեկատվության 
առցանց հիմնապաշարի տրամա դրմամբ. 

համակարգչային հիմնապաշարին և համա-
ցանցին հեռա հաղորդակցական մուտքի 
և կապուղիների տրամադրում. էլեկտրո -
նային հաղորդակցություն. ինտեր-
ակտիվ հեռահաղորդակցություն. 
տեղե  կա  տվության (վեբ-էջերի), համա-
կարգչային ծրագրերի և տվյալների 
հեռահաղորդակցություն. համացանցին 
կամ տվյալների հիմնապաշարներին 
հեռահաղորդակցական կապի տրամա դրում. 
համաշխարհային ցանցային սարքերին և 
կառուցվածքներին հեռահաղորդակցական 
մուտքի տրամադրում. հաղորդակցություն 
համակարգչային տերմինալների միջոցով. 
հաղորդակցություն թելքաօպտիկական ցան-
ցերի միջոցով. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. ֆաքսիմիլային փոխանցում. 
հաղորդագրությունների ուղարկման ծառա-
յու թյուններ. փեյջինգային ծառայություններ. 
մոդեմների վարձույթ. տվյալների 
փոխանցման ծառայություններ էլեկտրոնային 
եղանակով. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումների վարձույթ. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների ուղարկման, ստացման 
և վերահաղորդման ծառայություններ. 
տվյալների հավաքում, փոխանցում և 
տեղհասցնում էլեկտրոնային եղանակով. 
փոստային հաղորդագրությունների, լուսա-
նկարների և (կամ) կինոֆիլմերի վերաբերյալ 
տեղեկատվության, ինչպիսիք են` նիշերի, 
հաղորդագրությունների, երաժշտության և 
պատկերների, հեռագրերի, տեղեկատվության 
և տվյալների հավաքման, փոխանցման և 
տեղհասցնման ծառայություններ մեխա-
նիկական, էլեկտրոնային, հեռախոսային, 
տելեքսային, մալուխային, համակարգչային 
և արբանյակային եղանակով. ձայնա- և 
տեսատվյալների, անշարժ և շարժական 
պատկերների և տվյալների փոխանցում, 
հեռարձակում և ընդունում խտացված 
կամ չխտացված տեսքով և իրական 
ժամանակում կամ ուշացած. էլեկտրոնա-
յին հաղորդագրությունների ուղարկման, 
կոնֆերանս-կապի ստեղծման և պատ-
վերների փոխանցման ծառայություն ներ. 
տեսակոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկտրո նային հայտարարությունների տախ-
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տակների միջոցով հաղորդակցություն, 
որը թույլ է տալիս օգտագործողներին 
իրական ժամանակում վարել ինտերակտիվ 
բանակցություններ և զրույցներ համակարգչային 
տերմինալի և անշարժ ու շարժական նկարների 
և ձայնի (ինչպիսիք են նիշերը) վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակների 
միջև. էլեկտրոնային հայտարարություն-
ների և հաղորդագրությունների տախտակ-
ների տրամադրում հաղորդագրություն ների 
փոխանցման համար. առցանց քննարկ-
ման ֆորումների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային հեռարձակման ծառայու_
թյուններ. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի հեռարձակման և փոխանցման 
ծառայություններ. երաժշտության հեռարձակում. 
երաժշտության, ֆիլմերի, ինտերակտիվ 
ծրագրերի, տեսատվյալների, էլեկտրոնային 
համակարգչային խաղերի փոխանցում. 
առցանց գնումների և համընդհանուր 
մանրածախ վաճառքի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության փոխանցում. պատվերով տեսա-
ֆիլմերի փոխանցման ծառայություն ներ. 
նորությունների գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի համակարգչային 
հիմնապաշար մուտքի տրամադրում 
համակարգչային ցանցերում հասանելի 
տեղեկատվության, տվյալների, վեբ-կայքերի 
և աղբյուրների որոնման և առբերման համար. 
օգտագործողներին համակարգչի միջոցով 
հասանելի էլեկտրոնային հրապարակում-
ների, հայտարարությունների տախտակների, 
տվյալների հիմնապաշարի և տեղեկա-
տվության պարունակությամբ համակարգ-
չային տվյալների հիմնապաշար մուտքի 
տրամադրում. զրուցասրահների գործար-
կում (զրուցա սրահների ծառայություններ). 
օգտա գործողներին համաշխարհային համա-
կարգ չային տեղեկատվական ցանցեր 
բազմակի մուտքի տրամադրում լայնա-
ծավալ տեղեկատվության փոխանցման 
և տարածման համար. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում, որի միջոցով երրորդ անձինք 
կարող են առաջարկել ապրանքներ և 
ծառայություններ, տեղադրել և իրականացնել 

պատվերներ, կնքել պայմանագրեր և 
կատարել գործարքներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի ինտերակտիվ 
վեբ-կայքեր երրորդ անձանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության տեղադրման, 
դիմումների, պահանջներին պատասխանելու, 
ապրանքների, ծառայությունների և բիզնես 
հնարավորությունների համար պատվերներ 
տեղադրելու և կատարելու համար. հաղորդակ-
ցություն, այն է` տեքստերի և թվային 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
տվյալների հաղորդմամբ տեղեկատվության 
փոխանցում որոշումների ընդունման 
օժանդակության համար. տեղեկատվության 
փոխանցում տեսատվյալների փոխանց-
ման համակարգերի միջոցով. վեբ-
կոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկտրո նային հաղորդակցություն տեքստային 
հաղորդա գրությունների միջոցով վիրտուալ 
զրուցասրահների ստեղծման համար. 
էլեկտրոնային հայտարարությունների 
տախ տակների տրամադրում համակարգ-
չային օգտագործողների միջև ապրանք-
ների, ծառայությունների և գործարարու թյան 
ասպա րեզում նախաձեռնություն ների, ուղե -
ցույց  ների և հնարավորությունների վերա   -
բերյալ հաղորդագրությունների տեղա դրման 
և փոխանցման համար. առցանց ինտեր-
ակտիվ հայտարարությունների տախտակ-
ների տրամադրում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով ապրանքների 
տեղադրման, խթանման, վաճառքի և 
վերավաճառքի համար. էլեկտրոնային 
փոստի և էլեկտրոնային փոստի ուղարկման, 
տեղհասցնման ծառայություններ. ձայնա- և 
տեսահաղորդակցություն համակարգիչների և 
համակարգչային ցանցերի և համաշխարհային 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով. առցանց 
ինտերակտիվ հայտարարությունների տախ-
տակներ և տվյալների հիմնապաշարներ 
համակարգչային մուտքի և մուտքի ժամանակի 
վարձույթի տրամադրում. էլեկտրոնային 
հայտարարությունների տախտակներ մուտքի 
տրամա դրում համակարգչային օգտա-
գործողների միջև ապրանքների, ծառայու-
թյունների և գործարարության ասպար եզում 
հնարա վորությունների վերաբերյալ հաղորդա-
գրությունների տեղադրման և փոխանցման 
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համար. էլեկտրոնային օրացույցներ, 
հասցեագրքեր և էլեկտրոնային գրանցա-
գրքեր մուտքի տրամադրում տեղական 
և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միջոցով. տեսա- և (կամ) 
հեռախոսակոնֆերանսներ հեռադիր մուտքի 
և սարքերի տրամադրում. երրորդ անձանց 
վեբ-կայքեր համակարգչային կապուղիների 
տրամադրում էլեկտրոնային առևտրի և 
համաշխարհային առևտրային իրական 
գործարքների աջակցման համար. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառայու-
թյուններն ընդգրկված 38-րդ դասում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների 
կազմակեր պում. տեքստերի,  գրքերի   և   
ամսագրերի   հրա տարակում (բացառությամբ 
գովազդային տեքստերի). դիագրամների, 
պատկերների և լուսանկարների հրա-
պարակում. թերթերի, ամսագրերի և 
պարբերականների հրատարակում. կրթու-
թյուն, դաստիարակություն, ուսուցում 
և դասավանդում հեռահաղորդակցու-
թյան, համա կարգիչների, համակարգչային 
ծրա գրերի, վեբ-կայքերի մշակման, 
էլեկտրոնային առևտրի, գործարարության 
կառավարման և գովազդի ոլորտում. ինտեր-
ակտիվ և ոչ ինտերակտիվ կրթություն, 
դաստիարակություն, ուսուցում, դասավանդում, 
զվարճությունների և ժամանցի կազմակեր պում. 
ուսումնական ծրագրերի, քննություն ների և 
որակավորումների մշակում. զվարճությունների 
կազմակերպում էլեկտրոնային և թվային 
ինտերակտիվ միջոցներով. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղեր. կրթության, դաստիարակության, 
ուսուցման, դասավանդման, զվարճությունների 
և ժամանցի, սպորտային, սոցիալական և 
մշակութային միջոցառումների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
էլեկտրոնային հրատարակությունների 
(չբեռնվող) տրամադրում. երգի մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
համերգների կազմակերպում, վարում և 

անցկացում. միջոցառումների և մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում 
կրթական կամ ժամանցային նպատակներով. 
հեռուստախաղերի և վիկտորինաների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
տոմսերի վաճառքի գործակալություններ 
զվարճությունների և ժամանցի ոլորտում. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տեղեկատվության 
տրամադրում զվարճությունների կամ 
կրթության վերաբերյալ. համացանցից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
համացանցային MP3 վեբ-կայքերից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
զվարճությունների և կրթական ծառայություններ 
ձայնի, պատկերների, թվային երաժշտության, 
կինոֆիլմերի, կենդանի կամ գրանցված 
ձայնային, տեսային կամ ձայնատեսային 
նյութերի պլանավորման, արտադրման և 
բաշխման ոլորտում՝ վերգետնյա մալուխներով, 
արբանյակային ալիքներով, համացանցով, 
անլար կամ լարային համակարգերով կամ 
այլ կապի միջոցներով հեռարձակման 
համար. զվարճությունների ծառայություններ 
երաժշտության ոլորտում. ձայնագրությունների 
վարձույթ. ժամանցային, կրթական, 
ուսումնական, փաստագրական և լրատվական 
ծրագրերի պատրաստում հեռարձակման 
համար. լրագրողների ծառայություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների, 
ընթացիկ իրադարձությունների և հրատապ, 
գլխավոր նորությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում արբանյակային 
հեռուստահաղորդման, համացանցի կամ 
այլ էլեկտրոնային միջոցներով. հեռուստա-
ծրագրերի, ռադիոծրագրերի և կինոֆիլ-
մերի արտադրություն. հեռուստածրագրերի 
պատրաստում և արտադրություն. տեղեկա-
տվության, տվյալների, պատկերների, 
ձայնի, երաժշտության, տեսատվյալների, 
մուլտիպլիկացիայի և տեքստերի տրամադրում 
ժամանցի և զվարճանքի նպատակով. խաղերի 
ծառայություններ. ակումբային ժամանցային, 
սպորտային և մարմնամարզական սարքերի 
տրամադրում. նվագախմբերի ներկայացում-
ներ. ակումբային զվարճությունների, 
դիսկոտեկների, նորաձևության ցուցադրում-
ների և գիշերային ակումբների ծառայություն-
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ներ. զվարճության, կրթության և մշակութային 
ծառայություններին վերաբերող ակումբային 
ծառայություններ. կոնֆերանսների, նիստերի, 
կոնգրեսների, սեմինարների ուսուցողական 
գիտաժողովների կազմակերպում, անցկա-
ցում և տրամադրում. ցուցահանդեսների, 
նորաձևության ցուցադրումների, գիտա-
կրթական ցուցադրումների և մշակութային 
ցուցադրումների ու ներկայացումների 
կազմակերպում և անցկացում. պատկերա-
սրահների և գեղարվեստի գործերի 
ցուցահանդեսների ծառայություններ. 
պատկերա  սրահների ծառայություններ 
գեղարվեստի գործերի վարձակալման 
վերաբերյալ. ուսուցողական ծառայություններ 
առողջության և անվտանգության գործու-
նեության վերաբերյալ. շրջակա միջավայրի 
պահպանում. սիգարների վերաբերյալ 
դասընթացների, գինիների համտեսման 
դասընթացների տրամադրում. գիտակրթա-
կան տեղեկատվութան տրամադրում 
հետազոտական նյութերի վերաբերյալ. 
սեմինարների կազմակերպում, պատրաստում, 
պլանավորում և կառավարում. կենդանիների 
վարժեցում. ուղղորդում հեռարձակման 
ծրագրերի արտադրության մեջ. ուսումնական և 
ուսուցողական ծառայություններ մեքենաների, 
սարքերի ու սարքավորումների, ներառյալ՝ 
հեռարձակվող ծրագրերի արտադրության 
համար օգտագործվող ձայնատեսային 
սարքավորումների գործարկման վերաբերյալ. 
ձայնային և տեսային ստուդիաների 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումն երի 
տրամադրում. սարքավորումների տրամա-
դրում կինոնկարների, ցուցադրումների, 
ներկայացումների, երաժշտական կամ 
ուսու ցողական դասընթացների համար. 
զվարճալի իրադարձությունների համար 
տոմսերի ամրագրման գործակալություններ. 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) վարձույթ 
և վարձակալություն. երաժշտական գործիք-
ների վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստատեսային ծրագրերի վարձույթ 
և վարձակալություն. հեռուստացույցների 
վարձույթ և վարձակալություն. գրքերը 
դուրս տրամադրող գրադարանների 
ծառայություններ. պահոցային բաժանմունքով 
գրադարանների ծառայություններ. ենթագրման 

ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի 
լեզվից. զվարճությունների ծրագրային 
արտադրանքի վարձույթ. տեսախաղերի, 
համակարգչային խաղերի, ձայնի կամ 
պատկերի, կամ կինոֆիլմերի տրամադրում 
հեռահաղորդակցական կամ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. առցանց համակարգչային 
խաղերի և մրցույթների տրամադրում. 
նախապես գրանցված տեսաժապավենների 
վարձույթ. խաղային ավտոմատների վարձույթ 
և վարձակալություն. արքադային խաղերի 
սարքավորումների փոխատվություն. նկար-
ների փոխատվություն. լուսանկարչություն. 
թարգմանիչների ծառայություններ. բանա-
վոր թարգմանիչների ծառայություններ. 
կրթա կան և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում ռիսկի կառավարման ոլորտում. 
կրթական և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում հավաստագրման վերաբերյալ. 
նորությունների տրամադրում. վիճակախա-
ղերի ծառայություններ. առցանց չբեռնվող 
տեսանյութերի տրամադրում. կրկնուսուցում. 
բոլոր  վերոհիշյա լ ծառայությունների  վերա-
բերյ ալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 41-րդ դասում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտու թյուն ներ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտություն-
ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում. 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի և պատկերների 
փոխանցման հետ կապված համակարգչային 
ծառայություններ. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ, 
այն է՝ համակարգչային աշխատածրագրերի 
հոսթինգ երրորդ անձանց համար. կիրառա-
կան ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ` համացանցային 
տեխնոլոգիայի հիմքով կոնֆերանսների, 
ձայնային կոնֆերանսների, էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների, փաստաթղթերի 
համա տեղ մշակման, տեսակոնֆերանսների և 
ձայնի ու զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
ապահովմամբ. առցանց չբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
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փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց ռեժիմում, էլեկտրոնային փոստի 
կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող 
տեխնիկական օժանդակություն (տեխնիկա-
կան խորհրդակցություն) համակարգչային 
ծրագրերի և աշխատածրագրերի վերաբերյալ. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ 
գրանցված օգտագործողների համար առցանց 
համայնքի ստեղծում քննարկումներին 
մասնակցելու, ցանցի հավասարաչափ 
օգտվողներից արձագանքներ ստանալու, 
վիրտուալ համայնքներ ստեղծելու, սոցիալա-
կան ցանցեր ստեղծելու և փաստաթղթեր 
փոխանցելու համար. համացանցից օգտվող-
ներին համակարգչային տեխնոլոգիայի 
վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
օժանդակ թեժ գծերի միջոցով. համակարգչային 
սպասարկում համակարգչային ցանցում 
տեղեկատվական ցուցիչների, կայքերի 
և ռեսուրսների ստեղծման վերաբերյալ. 
որոնողական համակարգերի տրամադրում. 
համակարգիչների, լեփթոփ համակարգիչների, 
դյուրակիր համակարգիչների և ձեռքի 
համակարգիչների նախագծում. աձնական 
թվային քարտուղարների և անձնական 
մեդիանվագարկիչների նախագծում. շար-
ժական հեռախոսների և սմարթֆոնների 
նախագծում. թվային խցիկների նախագծում. 
համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային վերլուծություն. համակարգչային 
ծրագրավորում վիրուսների դեմ պայքարելու 
համար. համակարգչային համակարգերի 
ծրագրային ապահովման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ համա-
կարգիչներից օգտվողների միջև ուղիղ 
կապ հաստատելու համար՝ տվյալների 
փոխանցման նպատակով. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում. 
համակարգչային համակարգի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և կատարելագործում. 
վեբ-էջերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
հոսթինգ տվյալների հիմնապաշարներից և 
համակարգչային ցանցերից տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. տեխնիկական 
տեղեկատվության տրամադրում վերջնական 

օգտվողների հատուկ խնդրանքով հեռա խո-
սային կամ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. խորհրդակցական ծառա-
յություններ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման վերաբերյալ. համակարգ-
չային ծառայություններ համակարգչային 
տվյալ ների հիմանապաշարների և վեբ-
կայքերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդանշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում 
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ապրանքների 
ստուգման և գնահատման ծառայություն-
ներ. ճարտարապետական և նախագծային 
ծառայություններ. շենքերի, գրասենյակների 
և բնակարանների ինտերիերի դիզայն. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգչային 
անվտանգության ծրագրերի տրամա-
դրում. համակարգչային տեղեկատվու-
թյան, տվյալ ների և հետազոտությունների 
անվտան գության ապահովում. որակի 
երաշխա վորման ծառայություններ. համա-
կարգչային ծառայություններ գործարա-
րության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբերյալ 
հաշվետվությունների պատրաս-
տում. համա կար գիչներ, էլեկտրոնային 
ցանցեր և տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի վերահսկում (անվտանգության 
ապահովում). համակարգչային ցանցերի 
միջոցով տվյալների փոխանցման և 
խմբակային գործարկման անվտանգության 
ապահովում. խորհրդակցություն տվյալների 
անվտանգության ապահովման վերաբեր-
յալ. տեխնոլոգիական խորհրդակցություն 
հեռահաղորդակցության անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ. հաղորդակցական 
ցանցերի համակարգչայնացված անվտան-
գության ապահովման ծառայություններ. 
տեղեկատվության տրամադրում համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի և 
համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման 
վերաբերյալ. խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ համացանցի, համաշխարհային 
վեբ-ցանցի և համակարգչայնացված հաղոր-
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դակցական ցանցի անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ. տեղեկատվության 
անվտանգության ապահովում. համակարգ-
չային անվտանգության վավերաց-
ման ծառայություններ. արտացանցային 
տվյալ ների պահուստային պատճենում. 
էլեկտրոնային տվյալների պահում. 
վեբ-կայքի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում համակարգչային տեխնոլո-
գիայի և ծրագրավորման վերաբերյալ. 
քարտեզագրական ծառայություններ. ամպային 
հաշվարկում. բոլոր վերոհիշյալ ծառայու-
թյունների վերաբերյալ տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայություններն ընդգրկված 
42-րդ դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192013  (111) 30752
(220) 04.10.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 04.10.2029
(730) Արմեն Մեհրաբյան, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, 
փ. 1, տուն 66/1, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մրցույթների 
կազմակերպում. հանգստի օբյեկտների 
տրամադրում. մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճու-
թյուն կամ կրթություն). կոնֆերանսների 
ու կոնգրեսների կազմակերպում և 
անցկացում. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). ժամանցային հանդիպումների 
ծրագրերի կազմում. գործնական հմտու-
թյունների ուսուցում (ցուցադրություն). 

սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գիշերային ակումբ-սրճարանների 
ծառայություններ (զվարճություններ).

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևա-
վորում (քեյթրինգ). սրճարանների, նախա-
ճաշարանների, խորտկարանների և 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. սննդամթերքով և ըմպե-
լիքներով ապահովման ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192038 (111) 30753
(220) 09.10.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 09.10.2029
(730) «Հանրային դիվանագիտության դպրոց» 
երիտասարդական ՀԿ, Երևան, Ադանա 29, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. ուսումնական գործընթացի 

ապա հովում, այն է՝ ուսուցում հանրային 
դիվանագիտության ոլորտում:

____________________

(210) 20192079  (111) 30754
(220) 14.10.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 14.10.2029
(730) Արթուր Աշոտի Չիբուխչյան, Երևան, 
Շիրազի 6, բն. 31, AM 
(442) 01.11.2019
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(540) 

(526) «BARBERSHOP» գրառումը և «2019» թվա-
կանն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ ներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, մոխրագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20192190  (111) 30755
(220) 29.10.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 29.10.2029
(730) «Ջերմ տուն» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Եղվարդ, Նար-Դոսի փ., տուն 22, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, բաց և մուգ կանաչ, նարնջագույն, 
սպիտակ, սև և փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. շինանյութի մանրամեծածախ 
վաճառք. կերամիկական սալիկների, լամինատե 
հատակների, ջեռուցման համակարգերի, 
ծորակների, մոնտաժման դետալների և 
խողովակների, ներկերի վաճառք:

____________________

(210) 20192212  (111) 30756
(220) 01.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 01.11.2029

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Գրիգորյան 
Աշոտի, Երևան, Արագածի փ., տուն 19, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «Flower’s» և «BOUTIQUE» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մոխրագույն, նարնջագույն, վարդագույն, 
սպիտակ, դեղին, կապույտ, կանաչ, կարմիր, 
շագանակագույն, երկնագույն և մանուշակագույն 
գունային համակցությամ,բ:
(511) 

դաս 35. ծաղիկների, փուչիկների, մոմերի, 
բացիկների, նվերների վաճառք:

____________________

(210) 20192224  (111) 30757
(220) 04.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 04.11.2029
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, արծաթագույն, մոխրագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ,  ծխագլանակներ. սիգարիլներ. 
սիգարներ. քթախոտ. էլեկտրոնային սիգա_
րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. լուցկիներ. լուցկու 
տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
վառիչների համար հարմարեցված պատ-
րույգներ. լուցկիների բռնիչներ. սիգարների 
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճների մասեր առանց 
ծխախոտի. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. կայծքարեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. անոթներ ծխախոտի 
համար. ծխախոտատուփեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավա-
րարներով տուփեր սիգարների համար. 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. նարգիլե. պիտույքներ 
նարգիլեի համար (ներառյալ՝ նարգիլեի 
գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր, 
նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, նարգիլեի 
հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով ճկափողեր, 
նարգիլեի կաղապարաձողեր, պայուսակներ 
և պատյաններ նարգիլեի համար. նարգիլեի 
անոթներ). ծխախոտի, ծխելու խոտաբույսերի 
և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի 
մեջ օգտագործելու համար:

____________________

(210) 20192247  (111) 30758
(220) 06.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 06.11.2029
(730) Հասմիկ Կարապետյան, Երևան, Նոր 
Արեշ 35, 127/3շ., բն.80, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «IN ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին (fecc00) և երկնագույն (0084cc) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպումում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20192263  (111) 30759
(220) 08.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 08.11.2029
(730) ԳԱԲԱ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ ԳմբՀ, CH 
(442) 01.02.2020
(540) 
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(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 

խնամքի համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, այդ թվում՝ 
ատամի մածուկներ, պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, պատրաստուկներ 
ատամների սպիտակեցման համար.

դաս 5. բժշկական միջոցներ բերանի խոռոչի 
խնամքի համար. ատամի մածուկներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. բժշկական 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի և ատամների խնամքի համար.

դաս 21. ատամի խոզանակներ. ատամի 
թելեր. հարմարանքներ միջատամնային 
տարածության մաքրման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192264  (111) 30760
(220) 08.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 08.11.2029
(730) ԳԱԲԱ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ ԳմբՀ, CH 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 

խնամքի համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, այդ թվում՝ 
ատամի մածուկներ, պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար. պատրաստուկներ 
ատամների սպիտակեցման համար.

դաս 5. բժշկական միջոցներ բերանի խոռոչի 
խնամքի համար. ատամի մածուկներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. բժշկական 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի և ատամների խնամքի համար.

դաս 21. ատամի խոզանակներ. ատամի 
թելեր. հարմարանքներ միջատամնային 
տարածության մաքրման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192272  (111) 30761
(220) 08.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 08.11.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Ցոկոլակյան 
Խաչատուրի, Երևան, Այգեստան փ. 9, տուն 
79/3, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. կանացի և մանկական հագուստ.
դաս 35. հագուստի մանրածախ և մեծածախ 

վաճառք.
դաս 40. հագուստի կարում.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում և դիզայն:

____________________

(210) 20192311  (111) 30762
(220) 13.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 13.11.2029
(730) Իսթմեն Քեմիքլ Քամփնի (ԱՄՆ,Դելավեր 
նահանգի ընկերություն), US 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակ-

ված արհեստական խեժեր պլաստմասսաների 
արտադրության մեջ օգտագործման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192312  (111) 30763
(220) 13.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 13.11.2029
(730) Իսթմեն Քեմիքլ Քամփնի (ԱՄՆ,Դելավեր 
նահանգի ընկերություն), US 
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(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 

չմշակվ ած արհեստական խեժեր պլաստ-
մասսաների արտադրության մեջ օգտագործման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192318  (111) 30764
(220) 13.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 13.11.2029
(730) «Կոմֆորտ զոն» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
32, բն. 20, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
վարդագույն, մուգ վարդագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20192319  (111) 30765
(220) 14.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 14.11.2029
(730) Ինդուստրիա դե Դիսենյո Տեքստիլ, Ս.Ա. 
(Ինդիտեքս, Ս.Ա.), ES 

(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

կառավարում. վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային գործառույթներ. օգնություն 
արդյունաբերական կամ առևտրային ձեռ-
նարկությունների գործարարության կա ռա-
վարման կամ առևտրային գործառույթների 
հարցում. ցուցահանդեսների և առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
առևտրային ընկերության կողմից 
խթանման ծառայություններ սպառողների 
հավատարմության քարտերի թողարկման 
միջոցով. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. օգնություն ֆրանչայզինգի 
հիման վրա առևտրային ընկերության 
գործարկման հարցում. ապրանքների 
ցուցադրում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. աճուրդային վաճառք. 
առևտրային կենտրոնների խթանման և 
կառավարման ծառայություններ. օգնություն 
ձեռնարկության առևտրային գործառույթ-
ների հարցում կապի համաշխարհային 
ցանցերի միջոցով պատվերների մշակման 
տեսքով. ներմուծման-արտահանման 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). նմուշների 
տարածում. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերություն ների բնա-
գավառում. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազ դային գործակալությունների ծառա-
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յություններ. առևտրի ավտոմատների վար-
ձույթ. տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. գովազդային նյութերի 
տարածում. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
թերթերի գովազդային խորագրերի կազմում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հայտարարությունների 
փակցնում. արտաքին գովազդ. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. գովազդային տեքս-
տերի հրատարակում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություն-
ներ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
վաճառքի գործակալություններ և վաճառքի 
կազմակերպման գործակալություններ. ցան-
կացած եղանակով մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. երրորդ անձանց 
համար ապրանքների տեսականու հավա-
քում մի տեղում (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման)՝ հնարավորություն տալով 
սպառողներին հարմար կերպով դիտել և գնել 
այդ ապրանքները:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192320  (111) 30766
(220) 14.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 14.11.2029
(730) Ինդուստրիա դե Դիսենյո Տեքստիլ, Ս.Ա. 
(Ինդիտեքս, Ս.Ա.), ES 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

կառավարում. վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային գործառույթներ. օգնություն 
արդյունաբերական կամ առևտրային ձեռնար-
կությունների գործարարության կառա-
վարման կամ առևտրային գործառույթների 
հարցում. ցուցահանդեսների և առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
առևտրային ընկերության կողմից 
խթանման ծառայություններ սպառողների 
հավատարմության քարտերի թողարկման 
միջոցով. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. օգնություն ֆրանչայզինգի 
հիման վրա առևտրային ընկերության 
գործարկման հարցում. ապրանքների 
ցուցադրում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. աճուրդային վաճառք. 
առևտրային կենտրոնների խթանման և 
կառավարման ծառայություններ. օգնություն 
ձեռնարկության առևտրային գործառույթ-
ների հարցում կապի համաշխարհային 
ցանցերի միջոցով պատվերների մշակման 
տեսքով. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). նմուշների 
տարածում. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. գովազդային նյութերի 
տարածում. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տեղեկատվության 
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որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. հաղորդագրություն ների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
թերթերի գովազդային խորագրերի կազմում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. ստեղծագործների և կատարող ների 
գործերի կառավարում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հայտարարությունների 
փակցնում. արտաքին գովազդ. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. գովազդային տեքս-
տերի հրատարակում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություն-
ներ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
վաճառքի գործակալություններ և վաճառքի 
կազմակերպման գործակալություններ. ցան-
կացած եղանակով մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. երրորդ 
անձանց համար ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման)՝ հնարավորություն տալով 
սպառողներին հարմար կերպով դիտել և գնել 
այդ ապրանքները:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192321  (111) 30767
(220) 14.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 14.11.2029
(730) Ինդուստրիա դե Դիսենյո Տեքստիլ, Ս.Ա. 
(Ինդիտեքս, Ս.Ա.), ES 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

կառավարում. վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային գործառույթներ. օգնություն 

արդյունաբերական կամ առևտրային ձեռնար-
կությունների գործարարության կառավարման 
կամ առևտրային գործառույթների հարցում. 
ցուցահանդեսների և առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առև-
տրային ընկերության կողմից խթանման 
ծառայություններ սպառողների հավատար-
մության քարտերի թողարկման միջոցով. 
սպառողների հավատարմության ծրա-
գրերի կառավարում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. օգնություն ֆրանչայզինգի 
հիման վրա առևտրային ընկերության 
գործարկման հարցում. ապրանքների 
ցուցադրում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. աճուրդային վաճառք. 
առևտրային կենտրոնների խթանման և 
կառավարման ծառայություններ. օգնություն 
ձեռնարկության առևտրային գործառույթ-
ների հարցում կապի համաշխարհային 
ցանցերի միջոցով պատվերների մշակման 
տեսքով. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). նմուշների 
տարածում. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. գովազդային նյութերի 
տարածում. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
թերթերի գովազդային խորագրերի կազմում. 
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օգնություն առևտրային կամ արդյունաբե-
րական ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. ստեղծագործների և կատարող ների 
գործերի կառավարում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հայտարարությունների 
փակցնում. արտաքին գովազդ. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. գովազդային տեքս-
տերի հրատարակում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություն-
ներ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
վաճառքի գործակալություններ և վաճառքի 
կազմակերպման գործակալություններ. ցան-
կացած եղանակով մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. երրորդ 
անձանց համար ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման)՝ հնարավորություն տալով 
սպառողներին հարմար կերպով դիտել և գնել 
այդ ապրանքները:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192322  (111) 30768
(220) 14.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 14.11.2029
(730) Ինդուստրիա դե Դիսենյո Տեքստիլ, Ս.Ա. 
(Ինդիտեքս, Ս.Ա.), ES 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

կառավարում. վարչարարական գործունեու-
թյուն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային գործառույթներ. օգնություն 
արդյունաբերական կամ առևտրային ձեռնար-
կությունների գործարարության կառավար-
ման կամ առևտրային գործառույթների 
հարցում. ցուցահանդեսների և առևտրա-
կան ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակնե-
րով. առևտրային ընկերության կողմից 

խթանման ծառայություններ սպառողների 
հավատարմության քարտերի թողարկման 
միջոցով. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. օգնություն ֆրանչայզինգի 
հիման վրա առևտրային ընկերության 
գործարկման հարցում. ապրանքների 
ցուցադրում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. աճուրդային վաճառք. 
առևտրային կենտրոնների խթանման և 
կառավարման ծառայություններ. օգնություն 
ձեռնարկության առևտրային գործառույթների 
հարցում կապի համաշխարհային 
ցանցերի միջոցով պատվերների մշակման 
տեսքով. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). նմուշների 
տարածում. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. գովազդային նյութերի 
տարածում. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
թերթերի գովազդային խորագրերի կազմում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հայտարարությունների 
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փակցնում. արտաքին գովազդ. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություն-
ներ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
վաճառքի գործակալություններ և վաճառքի 
կազմակերպման գործակալություններ. ցան-
կացած եղանակով մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. երրորդ 
անձանց համար ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման)՝ հնարավորություն տալով 
սպառողներին հարմար կերպով դիտել և գնել 
այդ ապրանքները:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192323  (111) 30769
(220) 14.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 14.11.2029
(730) Ինդուստրիա դե Դիսենյո Տեքստիլ, Ս.Ա. 
(Ինդիտեքս, Ս.Ա.), ES 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

կառավարում. վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային գործառույթներ. օգնություն 
արդյունաբերական կամ առևտրային 
ձեռնարկությունների գործարարության կառա-
վարման կամ առևտրային գործառույթների 
հարցում. ցուցահանդեսների և առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
առևտրային ընկերության կողմից 
խթանման ծառայություններ սպառողների 
հավատարմության քարտերի թողարկման 
միջոցով. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 

կամ խրախուսելու համար. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. օգնություն ֆրանչայզինգի 
հիման վրա առևտրային ընկերության 
գործարկման հարցում. ապրանքների 
ցուցադրում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. աճուրդային վաճառք. 
առևտրային կենտրոնների խթանման և 
կառավարման ծառայություններ. օգնություն 
ձեռնարկության առևտրային գործառույթ-
ների հարցում կապի համաշխարհային 
ցանցերի միջոցով պատվերների մշակ-
ման տեսքով. ներմուծման-արտահանման 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). նմուշների 
տարածում. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազ դային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. գովազդային նյութերի 
տարածում. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
թերթերի գովազդային խորագրերի կազմում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբե-
րական ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հայտարարությունների 
փակցնում. արտաքին գովազդ. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. գովազդային տեքստերի 
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հրատարակում. ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություն-
ներ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
վաճառքի գործակալություններ և վաճառքի 
կազմակերպման գործակալություններ. ցան-
կացած եղանակով մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. երրորդ 
անձանց համար ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման)՝ հնարավորություն տալով 
սպառողներին հարմար կերպով դիտել և գնել 
այդ ապրանքները:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192356  (111) 30770
(220) 18.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 18.11.2029
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) Բոլոր  գրառումները,  բացի  «ОТ  МАРТИНА» 
գրառումից, ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ դարչնագույն, բաց և մուգ շագանակագույն, 
կարմիր, դեղին, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. կարտոֆիլի չիպսեր:
____________________

(210) 20192403  (111) 30771
(220) 22.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 22.11.2029
(730) «Ջիէմ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
133, բն. 51, AM 
(442) 14.01.2020

(540) 

(526) «TOUR» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործունեություն:
____________________

(210) 20192405  (111) 30772
(220) 22.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 22.11.2029
(730) Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք., US 
(442) 14.01.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, կա պույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ, 
մոթելների ծառայություններ, բնակատեղով 
ապահովում. ժամանակավոր բնակատեղերի 
տրամադրում. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում և բնակության այլ վայրերում. 
հանգստի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում և բնակեցման պլանավորում. 
բարերի ծառայություններ, կոկտեյլ 
բարերի ծառայություններ. սրճարանների, 
ռեստորանների և խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
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պատրաստման և առաքման ծառայություններ. 
կոնֆերանսների, նիստերի և ցուցահանդեսների 
անցկացման համար տարածքների և 
սարքավորումների տրամադրում. հյուրանոցում 
գրանցման և դուրս գրման ծառայություններ. 
հյուրանոցների վերաբերյալ էլեկտրոնային 
տեղեկատվության տրամադրում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ տրամա-
դրվող խորհրդատվական և խորհրդակցական 
ծառայություններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192406  (111) 30773
(220) 22.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 22.11.2029
(730) Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք., US 
(442) 14.01.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ, 
մոթելների ծառայություններ, բնակատեղով 
ապահովում. ժամանակավոր բնակատեղերի 
տրամադրում. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում և բնակության այլ վայրերում. 
հանգստի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում և բնակեցման պլանա-
վորում. բարերի ծառայություններ, կոկտեյլ 
բարերի ծառայություններ. սրճարանների, 
ռեստորանների և խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստման և առաքման ծառայություններ. 
կոնֆերանսների, նիստերի և ցուցահանդեսների 
անցկացման համար տարածքների և 
սարքավորումների տրամադրում. հյուրանոցում 
գրանցման և դուրսգրման ծառայություններ. 
հյուրանոցների վերաբերյալ էլեկտրոնային 
տեղեկատվության տրամադրում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ տրամադրվող 
խորհրդատվական և խորհրդակցական ծառա-
յու թյուններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192411  (111) 30774
(220) 25.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 25.11.2029
(730) «Շունչ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 28, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. սպորտային հագուստ.
դաս 41. յոգայի պարապմունքների. 

մարզումների անցկացում. յոգայի դաս-
ընթացների անցկացում. պիլատեսի 
դասընթացներ. ֆիթնես-դասերի անցկացում. 
մարմնամարզության, յոգայի, պիլատեսի և 
ֆիզիկական պատրաստվածության ոլորտում 
ուսուցում. առողջության ակումբների 
ծառա յություններ (առողջարար և ֆիթնես 
մարզումներ).

դաս 44. սպա ծառայություններ. մերսման 
ծառայություններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20192462  (111) 30775
(220) 29.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 29.11.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարլեն Միսակ յան 
Գարեգինի, Երևան, Լեփսիուսի 29, բն. 30, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 
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(526) «Home» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և բաց ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 21. խոհանոցային սպասքի հավա-
քակազմեր. անոթներ խմելու համար. ճաշա-
ման ներ (թասեր). թերմոսներ. ջրամաններ. 
կերա կրաթսաներ.  կենցաղային  խեցե գոր ծա կան 
իրեր. կաղապարներ (խոհանոցային սպասք). 
բաժակներ (անոթներ). սկահակներ (վա զաներ) 
մրգերի համար. կենցաղային թիակներ. 
խոհարարական կաղապարներ. եփելու սպասք. 
կենցաղային սպասք. ձեռքով կառավարվող 
պղպեղաղացներ. պղպեղամաններ. ճենա-
պակյա ամանեղեն. աղցանամաններ. 
աղա մաններ. սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր 
(սեղանի սպասք). պնակներ. ապուրաման. 
արձաններ ճենապակուց, կավից, խեցեղենից, 
հախճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
շաքարամաններ. սկահակներ (վազաներ) 
ճաշասեղանի համար. գավաթիկներ. թրմելու 
թեյամաններ. սեղանի սպասք, բացառությամբ 
դանակների, պատառաքաղների և գդալների. 
ամանեղեն ներկված ապակուց. գավաթներ. 
ափսեներ. սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանոցային 
տարողություններ. խոհանոցային սպասք. 
սպասք բուսական յուղի և քացախի համար. 
հացամաններ. բաժակներ ըմպելիքների 
համար.  գդալներ խառնելու համար (խոհանոցի 
սպասք). 

դաս 28. Նոր տարվա արհեստական 
տոնածառեր. խաղալիքներ. Սուրբ ծննդյան 
հրթիռներ (երեկույթների անակնկալներ). 
մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառերի 
համար. զանգակներ Նոր տարվա եղևնիների 
համար. չխչխկաններ (խաղալիքներ). խաղեր. 
տիկնիկներ. արհեստական ձյուն Նոր տարվա 
եղևնիների համար. զարդարանքներ Նոր 
տարվա տոնածառերի համար, բացառությամբ 
էլեկտրական լամպերի, մոմերի և հրուշակեղենի. 

տակդիրներ Նոր տարվա եղևնիների 
համար. գնդեր ձյան փաթիլներով. փափուկ 
խաղալիքներ. 

դաս 35. հայտարարությունների փակցնում. 
գովազդային նյութերի տարածում. ապրանք-
ների ցուցադրում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկություն-
ների կառավարման հարցերում. նմուշների 
տարածում. գովազդ. ցուցափեղկերի ձևա-
վորում. մասնագիտական խորհրդատվու թյուն 
գործարարության ասպարեզում. տարածք-
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. մատակարարման ծառայ-
ություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության 
հարցում. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ենթակա-
պալառուի ծառայություններ (առևտրային 
(կոմերցիոն) օգնություն). դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների 
մանրածախ վաճառք. վաճառքի ցուցափեղ-
կերի (ստենդների) վարձույթ. առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20192463  (111) 30776
(220) 29.11.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 29.11.2029
(730) «Աստորիա ինվեստ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 65, AM 
(442) 16.12.2019
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(540) 

(526) «GRAND» և »HOTEL» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բրոնզագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). հյուրանոցների 
ծառա յություններ. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20192468 (111) 30777
(220) 02.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 02.12.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Իրինա Երիցյան, 
Երևան, Բրյուսովի 19, բն. 35, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և սև գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 18. պայուսակներ. դպրոցական 

պայուսակներ. թիկնապայուսակներ. կանացի 
պայուսակների հիմնակմախքներ. անվավոր 
տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. տուրիստական պայուսակներ. 
ծովափի պայուսակներ. կանացի պայուսակ-
ներ. ուղեպայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). կռնապայուսակներ. 
սպորտային պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192492  (111) 30778
(220) 05.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 05.12.2029
(730) «Արփի լեդ» ՍՊԸ, Երևան, 16-րդ թաղ. 38 
78, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 11. լեդ լուսատուներ.
դաս 35. լեդ լուսատուների վաճառք:

____________________

(210) 20192493  (111) 30779
(220) 05.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 05.12.2029
(730) Փրըութին Սայընսիզ Քորփորեյշն, US 
(442) 01.02.2020
(310) 4560731   (320) 18.06.2019   (330) FR
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(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20192502  (111) 30780
(220) 06.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 06.12.2029
(730) Փրըութին Սայընսիզ Քորփորեյշն, US 
(442) 01.02.2020
(310) 4560494   (320) 18.06.2019   (330) FR
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20192518  (111) 30781
(220) 06.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 06.12.2029
(730) Իշխան Իշխանյան, Երևան, Մանանդյան 
33, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտոմոբիլային, 
ավտոբուսային փոխադրումներ. զբոսանավերի 
ծառայություններ. կրուիզների կազմակեր-

պում. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. տրանսպորտային 
ծառայություններ. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ճանապարհորդությունների 
տոմսերի ամրագրում. ճանապարհորդ-
ների փոխադրում. փոխադրում տեղից-
տեղ տեղափոխվելիս. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. վարորդների 
ծառայություններ. ճանապարհորդությունների 
ամրագրում. երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց հավելվածների միջոցով:

____________________

(210) 20192542  (111) 30782
(220) 09.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 09.12.2029
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20192545  (111) 30783
(220) 09.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 09.12.2029
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20192547  (111) 30784
(220) 09.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 09.12.2029
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(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20192548 (111) 30785
(220) 09.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 09.12.2029
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20192551  (111) 30786
(220) 10.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 10.12.2029
(730) Սամվել Հյուսնունց, ք. Ստեփանակերտ, 
Աբովյան 2Ա, բն. 16, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «It’s a fashion» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ:
____________________

(210) 20192552  (111) 30787
(220) 10.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 10.12.2029
(730) Սամվել Հյուսնունց, ք. Ստեփանակերտ, 
Աբովյան 2Ա, բն. 16, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «It’s a fashion» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ:
____________________

(210) 20192560  (111) 30788
(220) 11.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 11.12.2029
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ. Վ. Արնհեմ (ՆԼ), 
Ցվայնիդերլասունգ Ֆրեյենբախ, CH 



ԳՅՈՒՏԵՐ

52

ՄԱՍ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

18 .05 . 2020

(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա_

տնտեսության, այգեգործության և անտա-
ռաբուծության մեջ օգտագործելու համար, 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ բույ-
սերի ամրացման համար, քիմիական 
կամ կենսաբանական պատրաստուկներ 
բույսերը սթրեսից պաշտպանելու համար, 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար, քիմիական պատրաստուկներ 
սերմերի մշակման համար, սերմերի գեներ 
գյուղատնտեսական արտադրության համար.

դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու և դրանց դեմ 
պայքարելու համար. միջատասպան միջոցներ, 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192565  (111) 30789
(220) 12.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 12.12.2029
(730) Փրըութին Սայընսիզ Քորփորեյշն, US 
(442) 01.02.2020
(310) 4562808   (320) 26.06.2019   (330) FR
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20192610  (111) 30790
(220) 18.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 18.12.2029
(730) Արմեն Մխիթարյան, Երևան, Նանսենի 
6-31, AM 
(442) 14.01.2020

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 16. տպագրական հրատարա-
կություններ. տպագիր արտադրանք.

դաս 41. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և անց-
կացում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. տեքստային նյութերի հրա-
պարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). դպրոցների կողմից 
մատուցվող կրթական ծառայություններ. 
կրկնուսույցի ծառայություններ:

____________________

(210) 20192659  (111) 30791
(220) 25.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 25.12.2029
(730) «ԱԷՍ կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 
Խանջյան 7, 12, 25, 30 տարածքներ, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

53

ՄԱՍ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

18 .05 . 2020

(526) «CREDIT» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործառնություններ:
____________________

(210) 20192687  (111) 30792
(220) 26.12.2019 (151) 12.05.2020
   (181) 26.12.2029
(730) «Վիջիոնի» ՍՊԸ, Երևան, Արագածի 84/1, 
AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «handmade» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 9. պայուսակներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար.

դաս 18. դպրոցական պայուսակներ. 
կաշվե պայուսակներ փականագործական 
գործիքների համար. թիկնապայուսակներ. 
կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ. 
դրամապանակներ, անվավոր տնտեսական 
պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ. 
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
կռնա պա յուսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
պայուսակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). ռանդոսերու (ճապոնական 
դպրոցական կռնապայուսակ). ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ.

դաս 24. գործվածքներ կոշիկների տակ-
դիրների համար. գործվածքներ կոշիկների 
համար.

դաս 25. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսա-
կոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). 
քուղերով կիսակոշիկներ. գոտիներ (հագուստ). 
կոշիկների ճտքեր. կրկնակոշիկներ. մարմնա-
մարզական կոշիկներ. տնային կոշիկներ. 
լողափի կոշիկեր. սաբոներ (կոշիկ). կոշիկների 
կրնկատակեր. ռանտեր կոշիկների համար. 
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային 
կոշիկներ. սպորտային կիսակոշիկներ. մինչև 
կոճերը հասնող կոշիկներ:

____________________

(210) 20200004 (111) 30793
(220) 08.01.2020 (151) 12.05.2020
   (181) 08.01.2030
(730) Ե.Ի. դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, US 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. ֆունգիցիդներ գյուղատնտեսության 

մեջ օգտագործման համար։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200022 (111) 30794
(220) 13.01.2020 (151) 12.05.2020
   (181) 13.01.2030
(730) «Ինթերնեյշնլ թրեյդ լինք» ՍՊԸ, ք. 
Աբովյան, Էդ. Պետրոսյան 1/11, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. սեղանի թղթե անձռոցիկներ:
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

18 .05 . 2020

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5822  11.04.2030 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

5829  02.05.2030 Հիլթըն Ուորլդուայդ Հոլդինգ ԼԼՓ, UK

7053  11.04.2030 Մավի Գիյիմ Սանայի վե Թիջարեթ Ա.Շ., TR

15492 04.11.2029 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

15729 05.02.2030 Յաքոբս Դուվե Էկբերթս ԴԵ ԳմբՀ, DE

15996 26.04.2030 «Անարան» ՍՊԸ, Հրազդան, Միկրոշրջան, տուն 111, AM

16046 29.03.2030 «Նատալի» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 2, բն. 25, AM

16400 07.05.2030 Փիմարքս Լիմիթիդ, JE

16469 28.06.2030 Ռամադա Ինթրնեշնլ, Ինք., US

16482 07.09.2030 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 

                Երևանյան խճուղի 171, AM

16575 05.05.2030 Յաքոբս Դուվե Էկբերթս ԴԵ ԳմբՀ, DE

16709 30.04.2030 Ֆարմացեվտսկայա խեմիսկա քոսմեթիչկա ինդուսթրիյա 

    Ալկալոիդ ԱԴ Սկոփյե, MK

16710 30.04.2030 Ֆարմացեվտսկայա խեմիսկա քոսմեթիչկա ինդուսթրիյա

    Ալկալոիդ ԱԴ Սկոփյե, MK

16711  30.04.2030 Ֆարմացեվտսկայա խեմիսկա քոսմեթիչկա ինդուսթրիյա 

    Ալկալոիդ ԱԴ Սկոփյե, MK

16712  30.04.2030 Ֆարմացեվտսկայա խեմիսկա քոսմեթիչկա ինդուսթրիյա 

    Ալկալոիդ ԱԴ Սկոփյե, MK

16976 30.07.2030 Աստելլաս Ֆարմա Յուրըփ Բ.Վ., NL

16977 30.07.2030 Աստելլաս Ֆարմա Յուրըփ Բ.Վ., NL

17028 12.08.2030 Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) Հիգիեն Հոում Լիմիթիդ, GB

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ



56

 

56

№ 05/2 
18 .05 . 2020

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

09-01                  525 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C02F 1/00           3384  A

F03D 3/00          580  U

F03D 7/00          580  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 05/2 
18 .05 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 2374
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25861
73 (1) Իրավատեր  Ա2 Քեփիթալ Փարթներզ 
Լիմիթիդ, Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust 
(BVI) Limited, P.O. Box 3175 Road Town Tortola, 
BVI, (VG), VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  “Սիստեմա 
I” Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, 196084, St. Petersburg, Kievskaya 
str., 6, building 1, LIT. B, POM. 21N, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.04.2020

____________________

Գրանցում No 2375
Արտոնագրի զիջում
73 (1) Զիջող  Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 
3115, Գյումրի, Տիմիրյազևի 32, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
«Էներգոտեխնիկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. 
Գյումրի, Տիմիրյազևի 32/2 տուն, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.05.2020

____________________

Գրանցում No 2376
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13397, 15050
73 (1) Իրավատեր  ոնսն Քոնթրոլս Թեքնոլըջի 
ԳմբՀ, Victor von Bruns-Strasse 21, Neuhausen am 
Rheinfall 8212, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թայքոու 
Ֆայըր ընդ Սիքյուըրըթի ԳմբՀ, Victor von Bruns-
Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzer-
land, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          07.05.2020

____________________
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№ 05/2 
18 .05 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

     454U           27.10.2019

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3162   27.10.2019

3256   24.10.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 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)
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№ 05/2 
18 .05 . 2020

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01 (11) 3384 (13) A
C02F 1/00

(21) AM20200015 (22) 07.02.2020
(72) Азнив Мхитарян (AM), Мгер Торчян (AM), 
Геворг Торчян (AM), Арман Торчян (AM), Елена 
Амирян (AM), Анаида Тумагаян (AM), Жужанна 
Абрамян (AM) 
(73) Мгер Торчян, 0047, Ереван, 13-я улица Норк 
Мараша, дом 26/1 (AM), Геворг Торчян, 0047, 
Ереван, 13-я улица Норк Мараша, дом 26/1 (AM), 
Арман Торчян, 0047, Ереван, 13-я улица Норк 
Мараша, дом 26/1 (AM) 
(54) Способ очистки сточных вод
(57) Изобретение относится к способам очистки 
сточных вод и может найти применение в 

пищевой и химической промышленностях 
для обезвреживания сточных вод с высокой 
концентрацией органических соединений, 
бактерий, а также солей тяжелых металлов. 

Сточные воды обрабатывают чистящим 
средством, затем фильтруют, согласно 
изобретению, до обработки чистящим средством 
pH сточных вод доводят до значения 8,0-9,0, 
после чего в них вносят молочную сыворотку, 
причем в качестве чистящего средства 
используют смесь озона и атмосферного 
воздуха, взятых в объемном соотношении 1:1. 

Повышается степень очистки сточных вод и 
улучшаются условия процесса очистки.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 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)

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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№ 05/2 
18 .05 . 2020

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2020.01 (11) 580 (13) U
F03D 3/00
F03D 7/00

(21) AM20200011U (22) 05.02.2020
(72) Арутюн Аракелян (AM), Вагаршак Андреасян 
(AM) 
(73) Арутюн Аракелян, 0015, Ереван, Маштоц 
14, кв. 20 (AM), Вагаршак Андреасян, 0012, 
Ереван, Комитас 19/8-13 (AM) 
(54) Мобильный ветрогенератор
(57) Полезная модель относится к области 
ветроэнергетики, в частности, к мобильным 
ветрогенераторам. 

Мобильный ветрогенератор имеет корпус, 
два рабочих колеса с лопастями,  закрепленными 
на вертикальных валах и ветроконцентратор. 
Рабочие колеса установлены напротив 

Сведения о выданных патентах
друг друга с зазором. Валы рабочих колес 
установлены в одной вертикальной плоскости. 
Лопасти рабочих колес выполнены в 
виде  клиньев, установленных по окружности 
колеса. Ветроконцентратор выполнен в виде 
отделенных друг от друга каналов. Площадь 
среза входной части концентратора по меньшей 
мере  вдвое превышает площадь среза 
выходной части. Выходная часть концентратора 
направлена в сторону зазора между рабочими 
колесами. Рабочие колеса и ветроконцентратор 
установлены в корпусе, который прикреплен на 
крыше автомобиля. 

Увеличивается скорость потока ветра, 
подаваемого к рабочим колесам  мобильного 
ветрогенератора, 1 ил.

____________________
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(51) 09-01 (11) 525  (13) S 
(21) 20200004  (22) 05.03.2020
(72) Минас Ханзадян (AM) 
(73) Минас Ханзадян, РА, марз Котайк, г. 
Бюрегаван, ул. Самвела Варданяна дом 4, кв. 
42 (AM) 
(54) Сувенирные бутылки (2 варианта)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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