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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20201201		

(111) 33199

(220) 01.07.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 01.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Գասպարյան,
Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Ա. Խաչատրյան
106/4, AM
(442) 01.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
գույնով:
(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20201314		

(111) 33200

(220) 15.07.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 15.07.2030
(730) Միքայել Վարդգեսյան, Երևան, Սախա
րովի 17, բն. 13, AM

(մեղրասպիրտ, մեղրագինի), թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. բալի օղի, սպիրտային
ըմպելիքներ, բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. մրգային
օղի. մրգային համերով օղիներ:
____________________

(210) 20201543		

(111) 33201

(220) 13.08.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 13.08.2030
(730) «Էկոպրոֆ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանցիների
6-րդ նրբ., 12 շին., AM
(442) 02.11.2020
(540)

(442) 03.08.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի).
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք

շագանակագույն գույնով:
(511)
դաս 19. պլաստիկե արտադրանք՝ շրիշակ
ներ շինարարության համար, պատուհանա
գոգեր, կախովի առաստաղներ, կոյուղու
խողովակներ,
ջեռուցման
խողովակներ,
անկյունակներ:
____________________
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(210) 20201837		

(111) 33202

(220) 24.09.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 24.09.2030
(730) Բիըր Էլեքտրիկ Ըփլայանս Քո., Լթդ., CN
(442) 16.10.2020
(540)

(511)
դաս 7. ոռոգիչներ (մեքենաներ). սերմեր
աճեցնելու սարքեր. մանրատիչներ (մեքենա
ներ) արդյունաբերական նպատակների համար.
հատիկաընդեղենը ծլեցնող մեքենաններ. խմո
րահունցիչ մեքենաներ. պելմեններ պատրաս
տելու մեքենաներ. լապշա սեղմող սարքեր.
լապ
շա կտրող սար
քեր. յուղ քա
մող էլեկտ
րա
կան աղացներ. շոգեխաշած բլիթ պատրաս
տող սարքեր. հատիկաընդեղենից վերմիշելներ
պատրաստող սարքեր. մսաղացներ (մեքե
նաներ). նրբերշիկ պատրաստող մեքենաներ.
բանջարեղեն և միրգ մաքրելու մեքենաներ.
մրգի էլեկտրական մաքրիչներ. մրգերի լվաց
ման մեքենաներ. սնունդ կտրարտող սար
քեր առևտրային նպատակների համար. լոբու
էլեկտրական աղացներ. խոհանոցային էլեկտ
րական պրոցեսորներ. սննդի արդյունաբերու
թյան մեջ օգտագործվող խառնիչ տապակներ
(ճարպաջեռոցներ). սպանդի մեքենաներ. հյու
թի էքստրակտների էլեկտրական հյութամզիչ
ներ. արդուկիչ մեքենաներ. կարի մեքենաներ.
էլեկտրական ապարատներ պլաստմասսայե
փաթեթավորումն երի զոդման համար. արդյու
նաբերական հերմետիկացնող մեքենաներ.
խառնիչ մեքենաներ. ամանեղեն լվացող մեքե
նաներ. կենցաղային աղացներ, բացառությամբ
ձեռքով
կառավարվողների.
պահածոների
էլեկտրական բացիչներ. քրքրիչ էլեկտրական
մեքենաներ. սրճաղացներ, բացառությամբ
ձեռքի սրճաղացների. էմուլսացման կենցա
ղային էլեկտրական խառնիչներ. կենցաղա
յին էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային
էլեկտրական հյութամզիչներ. կենցաղային
նպատակներով բանջարեղենի էլեկտրական
կտրիչներ. էլեկտրական մսաղացներ կենցա
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ղային նպատակներով. սոյայի կաթնարտադ
րող մեքենաներ՝ կենցաղային նպատակներով.
խոհանոցային էլեկտրական աղացներ (մանրա
տիչներ). խոհանոցային էլեկտրական մեքենա
ներ. խոհանոցային էլեկտրական ջարդիչներ.
լվացքի մեքենաներ. մանրատիչներ (փխրիչ
ներ). դեղերը մանրացնող սարքեր. արդյունա
բերական ռոբոտներ. էլեկտրական դանակներ.
թթվածնի և ազոտի գեներատորներ. գորգա
մաքրման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր.
աղբի, թափոնների մանրացման մեքենաներ.
փոշեկուլներ կենցաղային նպատակներով.
անլար փոշեկուլներ. էլեկտրական մեքենա
ներ և սարքեր մաքրելու համար. շոգեզտման
հարմարանքներ.
գոլորշիով
էլեկտրական
հատակամաքրիչներ. գոլորշիով էլեկտրական
հատակամաքրիչներ կենցաղային նպատակ
ների համար. էլեկտրական սարքեր վարա
գույրները տեղաշարժելու համար. էլեկտրական
սարքեր կոշիկները մաքրելու համար.
դաս 11. լամպեր ընդգրկված 11-րդ դասում.
էլեկտրական լամպեր. սննդի էլեկտրական
գոլորշեփներ. էլեկտրական սպասք կերակուր
պատրաստելու համար. հաց թխելու մեքենա
ներ. էլեկտրական թեյամաններ. էլեկտրական
սրճեփներ. հաց թխելու սարքեր. գրիլի խոհա
նոցային ապարատներ. էլեկտրական ճարպա
ջեռոցներ. ձու եփող էլեկտրական սարքեր.
ձու եփող էլեկտրական սարքեր կենցաղային
նպատակների համար. էսպրեսսո էլեկտրա
կան սրճեփներ. էլեկտրական տաքացուցիչներ
կերակրման շշերի համար. խոհանոցային սալօ
ջախներ. յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական
սարքեր. բազմապրոֆիլ կաթսաներ. խոհանո
ցային էլեկտրական ավտոկլավն եր էլեկտրա
կան շուտեփուկներ. ծծակով շշերի էլեկտրական
տաքացուցիչներ. էլեկտրական ջերմակներ.
ջրի էլեկտրական կաթսաներ. դանդաղ եփող
էկետրական կաթսաներ. սննդի էլեկտրական
տաքացուցիչներ. նախաճաշի ջեռուցման խցիկ
ներ, էլեկտրական. էլեկտրական ֆորմաներ
թխելու համար. ինդուկցիոն կաթսաներ. էլեկտ
րական տապակներ. էլեկտրական բացօթյա
գրիլներ. խորովածի վառարաններ. սննդամ
թերքը ջրազրկելու էլեկտրական սարքեր. ֆեր
մենտացման սարքավորումն եր, էլեկտրական.
պաղպաղակի պատրաստման մեքենաներ.
սառցարանային ապարատներ. սառնարաններ.
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օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. կեն
ցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. լվաց
քի էլեկտրական չորանոցներ. օդի մաքրման
սարքեր և մեքենաներ. օդային չորուցիչներ.
օդի զտման տեղակայանքներ. ապարատներ
օդի հոտազերծման համար. օդորակիչներ, օդը
խոնավացնող սարքեր. գործվածքները գոլոր
շիով փափկացնող սարքեր. մազերի էլեկտ
րական չորանոցներ. հագուստի չորանոցներ.
գազի մաքրող ապարատներ. խոնավացու
ցիչներ կենցաղային նպատակների համար.
սնունդը ջրազրկելու էլեկտրական սարքեր
կենցաղային նպատակներով. ջրատաքացու
ցիչներ. շոգեարտադրիչներ, բացառությամբ
մեքենաների մասերի. ջերմային կուտակիչ
ներ. սարքավորանք տաք օդով բաղնիքների
համար. լոգարանի ջեռուցման լամպ. չոր գոլոր
շիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի համար
(սաունաներ դեմքի համար). սարքեր ծխահար
ման համար, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. սարքավորանք
շոգեբաղնիքների
համար.
հիդրոմերսման
լոգարանների ապարատներ. մեքենաներ սառը
և տաք թաց սրբիչների համար. ոտնաթաթի
դյուրակիր էլեկտրական լոգարաններ. վան
նաներ. նստելու վաննաներ. զուգարանակոն
քեր. զուգարանակոնքեր երեխանների համար.
վաննա մահճակալներ (նորածինների համար
հատուկ լոգանքի սարքավորումն եր). կափա
րիչներ զուգարանի նստատեղերի համար. տաք
օդով ձեռքի էլեկտրական չորանոցներ. առանց
հպման ձեռքի չորանոցներ. ձեռքի էլեկտրական
չորանոցներ լվացասենյակներում օգտագոր
ծելու համար. ապարատներ լվացասենյակնե
րում ձեռքերը չորացնելու համար. ջրի զտման
սարքեր.
ստերիլիզացման
պահարաններ.
ջրի դիսպենսերներ. ջրի մանրէազերծիչներ.
զտիչներ խմելու ջրի համար. մանրէազերծիչ
ներ. էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպաներ.
էլեկտրատաքացմամբ բաճկոններ. էլեկտրա
տաքացմամբ ձեռնոցներ. էլեկտրական ռադի
ատորներ. գրպանի ջերմակներ. վառարաններ
(ջեռուցիչ սարքեր). էլեկտրական ջեռուցմամբ
հագուստ. մանրէասպան լամպեր օդը մաք
րելու համար. ուլտրամանուշակագույն ճառա
գայթման լամպեր, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. գրպանի
էլեկտրական լապտերներ. լամպերի կոթառ
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ներ. խոհանոցային վառարաններ (ջեռոցներ).
գազի սալօջախներ. էլեկտրական սալօջախներ.
ինդուկցիոն կաթսաներ կենցաղային նպատակ
ներով. ջրթողներ զուգարանների համար. տաք
օդով տապակող ճարպաջեռոցներ.
դաս 35. հայտարարությունների փակցնում.
գովազդ. հեռուստագովազդ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մանրածախ
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադ
րում բոլոր լրատվամիջոցներով. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով».
գործարարության կառավարման խորհրդատ
վական ծառայություններ. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. ներ
մուծման-արտահանման գործակալությունների
ծառայություններ. մարքեթինգ (շուկայավա
րում). հեռուստամարքեթինգի ծառայություն
ներ. ապրանքներ և ծառայություններ գնողների
և վաճառողների համար առցանց վաճառա
տեղի տրամադրում:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20202025

(111) 33203

(220) 20.10.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 20.10.2030
(730) Քեթրփիլր (Քինգժու) Լթդ., CN
(442) 16.11.2020
(540)

(511)
դաս 1. քիմիկատներ արդյունաբերության
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության,
այգեգործության և անտառային տնտեսու
թյան համար. չմշակված արհեստական խեժեր,
չմշակված պլաստմասսաներ. բաղադրություն
ներ կրակմարիչների համար. պատրաստուկներ
մետաղների մխման և զոդման համար. սոսն
ձող նյութեր արդյունաբերական նպատակների
համար. սոսնձող միջոցներ վերանորոգման
համար. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). սառ
նազդակներ. լավորակիչներ սառեցնող համա
կարգերի համար. մաքրող նյութեր սառեցնող
համակարգերի համար. հերմետիկ մածիկներ.
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քիմիական
պատրաստուկներ
պարուրակ
ների ամրացման համար. էլեկտրոլիտ կուտա
կիչների համար. գունաբացող քիմիկատներ.
զտող նյութեր. հիդրավլիկ նյութեր. հավելա
նյութեր վառելիքի համար. բաղադրություններ
տրանսպորտային միջոցների դողերը նորոգե
լու համար. սոսնձող նյութեր նրբատախտակի
արտադրության մեջ օգտագործելու համար.
չմշակված սինթետիկ խեժեր. արգելակի
հեղուկներ. փոխհաղորդիչ յուղեր. փոխհաղոր
դակային հեղուկ. առանցքային յուղեր. հիդրավ
լիկ յուղեր.
դաս 4. ճար
պեր, քսա
նյու
թեր, յու
ղեր և
հեղուկ հավելանյութեր շարժիչների, ճնշակ
ների, գեներատորների, պոմպերի և տրանս
պորտային միջոցների համար. ճարպեր,
քսանյութեր, յուղեր և հեղուկ հավելանյութեր
մեքենաների, հաստոցների և դրանց մասերի
համար գյուղատնտեսության, գրունտի խտաց
ման, շինարարության, քանդման, հողային
աշխատանքների, հողամշակման, հողափոր
ման աշխատանքների, անտառաբուծության,
լանդշաֆտի,
ամբարձիչ
աշխատանքների,
նավագնացության, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, հանքահանության, գրունտի ցանքա
ծածկման, նավթի և գազի բաշխման, նավթի
և գազի տեղանքի որոնման, նավթի և գազի
արտադրման, ասֆալտապատման, խողովա
կաշարման, էներգիայի արտադրման, ճանա
պարհների կառուցման և վերանորոգման,
տարածքների նախապատրաստման և շտկման,
հորատման և բուսականության կառավարման
համար. դիզելային վառելիք. շարժիչի յուղ.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ, շարժիչ
ներ (բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
մեքենաների կցորդիչներ և փոխանցման տար
րեր (բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու
թյամբ ձեռքով կառավարվողների. մեքենա
ներ հողափորման աշխատանքների, հողային
աշխատանքների, հողամշակման, նյութերի
բեռնման-բեռնաթափման, քանդման, շինա
րարության, հանքահանության, ճանապարհ
ների կառուցման և վերանորոգման, գրունտի
խտացման, ասֆալտապատման, խողովակա
շարման, գյուղատնտեսության և անտառաբու
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ծու
թյան հա
մար, ինչ
պես նաև դրանց մա
սեր
և կցա
մա
սեր. շար
ժիչ
ներ, դրանց մա
սեր և
կցամասեր արդյունաբերության, նավագնա
ցության համար. շարժիչներ և դրանց մասեր
գեներատորների և գեներատորների կայանք
ների համար. զտիչներ մեքենաների, մոտոր
ների և շարժիչների համար. գեներատորներ
և գեներատորների կայանքներ էլեկտրաէներ
գիայի սնուցման համար. մոտորներ, պոմպեր,
գեներատորներ, գեներատորների կայանք
ներ և դրանց մա
սեր նավ
թի և գա
զի ար
դյու
նաբերության համար. շարժիչի յուղի զտիչներ
(շարժիչի մասեր). ավտոմատ կարգավորվող
վառելիքային պոմպեր. շարժիչների (հովաց
ման) ռադիատորներ. հովացման ռադիատոր
ներ ավտոմեքենաների շարժիչների համար.
ջրի շրջանառության պոմպեր ավտոմեքենա
ների համար. պոմպեր (մեքենաների, շարժիչ
ների և մոտորների մասեր). արտանետումային
օդի զտիչներ (շարժիչների մասեր). զտիչներ
շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու համար.
ներարկիչներ շարժիչների համար. զտիչ մեքե
նաների փոխարինովի տարրեր. ավտոմեքենա
ների շարժիչների արտանետման մաքրիչներ
(կատալիզային ռեակտոր). առանցքակալների
ներդրակներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ծնկաձև լիսեռներ. յուղման պոմպեր
ավտոմոբիլների համար. դիաֆրագմաներ,
թաղանթներ պոմպերի համար. մխոցի օղեր.
դիզելային յուղի զտիչներ (շարժիչների մասեր).
մեկնասարքեր շարժիչների համար. շարժիչ
ների օդափոխիչների շարժափոկեր. տուրբաճն
շակներ. մղիչներ. օդաճնշական մեքենաներ.
վառելիքի զտիչներ (շարժիչների մասեր).
դաս 9. համակարգչային սարքավորանք.
տրանսպորտային միջոցների, շարժիչների,
սարքավորանքի, մեքենաների, հաստոցների
և դրանց մասերի թեստավորման, ստուգման
և կառավարման համակարգչային սարքավո
րանք, որն օգտագործվում է գյուղատնտեսու
թյան, գրունտի խտացման, շինարարության,
քանդման, հողային աշխատանքների, հողամ
շակման,
հողափորման
աշխատանքների,
անտառաբուծության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ
աշխատանքների, նավագնացության, նյու
թերի բեռնման-բեռնաթափման, հանքահա
նության, գրունտի ցանքածածկման համար.
տրանսպորտային միջոցների, շարժիչների,
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սարքավորանքի, մեքենաների, հաստոցների
և դրանց մասերի թեստավորման, ստուգման
և կառավարման համակարգչային սարքավո
րանք, որն օգտագործվում է նավ
թի և գա
զի
բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի որոնման,
նավթի և գազի արտադրման, ասֆալտապատ
ման, խողովակաշարման, էլեկտրաէներգիայի
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և
վերանորոգման, տեղանքի նախապատրաստ
ման և շտկման, հորատման և բուսականու
թյան կառավարման համար. համակարգչային
ծրագրային ապահովում վիճակագրական վեր
լուծության, տվյալների վերլուծու
թյան, կան
խատեսային վերլուծության և աշխատանքի
կառավարման և պլանավորման բնագավա
ռում. համակարգչային ծրագրային ապահովում
առաքման տեղի ընտրության և փաթեթների,
բեռների և նյութերի առաքումն երի կարգավի
ճակը ստուգելու համար. մեքենաների, շար
ժիչների, հաստոցների և դրանց մասերի
տեղորոշման, տեղադրման և հսկման սարքա
վորանք և դրանց մասեր, որոնք օգտագործվում
են գյուղատնտեսության, գրունտի խտացման,
շինարարության, քանդման, հողային աշխա
տանքների,
հողամշակման,
հողափորման
աշխատանքների, անտառաբուծության, լանդ
շաֆտի, ամբարձիչ աշխատանքների, նավագ
նացության, նյութերի բեռնման-բեռնաթափման,
հանքահանության, գրունտի ցանքածածկման
համար. մեքենաների, շարժիչների, հաստոց
ների և դրանց մասերի տեղորոշման, տեղադր
ման և հսկման սարքավորանք և դրանց մասեր,
որոնք օգտագործվում են նավթի և գազի բաշխ
ման, նավթի և գազի տեղանքի որոնման, նավթի
և գազի արտադրման, ասֆալտապատման,
խողովակաշարման, էներգիայի արտադրման,
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգման,
տարածքների նախապատրաստման և շտկման,
հորատման և բուսականության համար. շար
ժիչների, հաստոցների և դրանց մասերի
հեռավար կառավարման, վերահսկողության և
հսկողության սարքավորանք գյուղատնտեսու
թյան, գրունտի խտացման, շինարարության,
քանդման, հողային աշխատանքների, հողամ
շակման,
հողափորման
աշխատանքների,
անտառաբուծության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ
աշխատանքների, նավագնացության, նյութերի
բեռնման-բեռնաթափման, հանքահանության,
գրունտի ցանքածածկման համար. շարժիչ
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ների, հաստոցների և դրանց մասերի հեռավար
կառավարման, վերահսկողության և հսկո
ղության սարքավորանք, որն օգտագործվում
է նավ
թի և գա
զի բաշխ
ման, նավ
թի և գա
զի
տեղանքի որոնման, նավթի և գազի արտադր
ման, ասֆալտապատման, խողովակաշարման,
էներգիայի արտադրման, ճանապարհների
կառուցման և վերանորոգման, տարածքների
նախապատրաստման և շտկման, հորատման
և բուսականության կառավարման համար.
շարժիչների, հաստոցների և դրանց մասերի
հեռավար կառավարման, վերահսկողության և
հսկողության սարքավորանք, որն օգտագործ
վում է գյուղատնտեսության, գրունտի խտաց
ման, շինարարության, քանդման, հողային
աշխատանքների, հողամշակման, հողափոր
ման աշխատանքների, անտառաբուծության,
լանդշաֆտի,
ամբարձիչ
աշխատանքների,
նավագնացության, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, հանքահանության, գրունտի ցանքա
ծածկման համար. շարժիչների, հաստոցների
և դրանց մասերի հեռավար կառավարման,
վերահսկողության և հսկողության սարքավո
րանք, որն օգ
տա
գործ
վում է նավ
թի և գա
զի
բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի որոն
ման, նավթի և գազի արտադրման, ասֆալ
տապատման, խողովակաշարման, էներգիայի
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և
վերանորոգման, տարածքների նախապատ
րաստման և շտկման, հորատման և բուսակա
նության կառավարման համար. մեքենաների և
սարքավորանքի էլեկտրական և էլեկտրոնային
մասեր, որոնք օգտագործվում են գյուղատնտե
սության, գրունտի խտացման, շինարարության,
քանդման, հողային աշխատանքների, հողամ
շակման,
հողափորման
աշխատանքների,
անտառաբուծության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ
աշխատանքների, նավագնացության, նյութերի
բեռնման-բեռնաթափման, հանքահանության,
գրունտի ցանքածածկման համար. մեքենաների
և սարքավորանքի էլեկտրական և էլեկտրոնա
յին մասեր, որոնք օգտագործվում են նավթի
և գազի բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի
որոնման, նավթի և գազի արտադրման, ասֆալ
տապատման, խողովակաշարման, էներգիայի
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և
վերանորոգման, տարածքների նախապատ
րաստման և շտկման, հորատման և բուսակա
նության կառավարման համար.
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դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ. տրանսպորտային միջոցներ
հողափորման
աշխատանքների,
հողային
աշխատանքների, հողամշակման, քանդման,
շինարարության, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, հանքահանության, ճանապարհների
կառուցման և վերանորոգման, գրունտի խտաց
ման, ասֆալտապատման, խողովակաշարման,
գյուղատնտեսության և անտառաբուծության
համար. շարժիչներ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար. փոխհաղորդակ
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. կառուցվածքային, վերանորոգման
և պահեստային մասեր վերը նշված բոլոր
ապրանքների համար.
դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված կաուչուկ. անջրանցիկ խտարար օղակներ.
միջադիրներ. զտող նյութեր մասնակի մշակ
ված փրփրապլաստից. միջադիրներ գլան
ների համար. պլաստմասսայե թաղանթներ,
բացառությամբ փաթեթվածքի համար օգտա
գործվողների. մուրճերի ռետինե գլխիկներ.
գազով լցված պարկեր. լողաններ ձկնորսու
թյան համար. ճկուն ոչ մետաղական փողրակ
ներ. միակցիչ խողովակներ տրանսպորտային
միջոցների ջերմափոխանակիչների համար.
մեկուսիչ նյութեր. ջրի մակերևույթի աղտոտումը
խոչընդոտող լողուն փակոցներ. մեկուսիչ յուղեր
տրանսֆորմատորների համար. անջրանցիկ
խցվածքներ.
դաս 35. գովազդ. օգնություն գործարա
րության կառավարման հարցերում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ.
վաճառքի
օժանդակու
թյուն երրորդ անձանց համար. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. տեղեկատվության կանո
նակարգում տվյալների համակարգչային հիմ
նապաշարներում. հաշվապահական գրքերի
վարում. առևտրի ավտոմատների վարձույթ.
երաշխավորների որոնում. վաճառքի ցուցադ
րափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. դեղա
գործական, անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկների և բժշկական պարագաների
մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք.
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դաս 37. տեխնիկական սպասարկման,
պահպանման, վերանորոգման և տեղադր
ման ծառայություններ. հողափորման աշխա
տանքների,
հողային
աշխատանքների,
հողամշակման, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, քանդման, շինարարության, հան
քահանության, ճանապարհների կառուցման
և վերանորոգման, գրունտի խտացման,
ասֆալտապատման, խողովակաշարման, գյու
ղատնտեսության և անտառաբուծության մեջ
օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների,
սարքավորումն երի և մեքենաների տեխնիկա
կան սպասարկում, պահպանում, վերանորո
գում և տեղադրում և վերոնշյալի կառավարում.
շարժիչների և էլեկտրաէներգիայի արտադր
ման սարքերի տեխնիկական սպասարկում,
պահպանում, վերանորոգում և տեղադրում,
և վերոնշյալի կառավարում. հողափորման
աշխատանքների, հողային աշխատանքների,
նյութերի բեռնման-բեռնաթափման, քանդ
ման,
շինարարության,
հանքահանության,
ասֆալտապատման, խողովակաշարման, գյու
ղատնտեսության և անտառաբուծության մեջ
օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների,
սարքավորումն երի և մեքենաների վարձույթ.
էլեկտրաէներգիայի արտադրման սարքերի
վարձույթ. շարժիչների, շարժահաղորդակների,
ուժային փոխանցման դետալների, էլեկտրաէ
ներգիայի արտադրման սարքերի, ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների, հողափորման
աշխատանքների և հողային աշխատանքների
մեքենաների, նյութերի բեռնման-բեռնաթափ
ման մեքենաների, գյուղատնտեսական մեքե
նաների, ասֆալտապատման և շինարարական
սարքավորանքի, նավթի և գազի մեքենաների,
վերոնշյալի էլեկտրոնային մասերի և կենցաղա
յին էլեկտրոնիկայի վերականգնում։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202026

(111) 33204

(220) 20.10.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 20.10.2030
(730) Քեթրփիլր (Քինգժու) Լթդ., CN
(442) 16.11.2020
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(540)

(511)
դաս 1. քիմիկատներ արդյունաբերության
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության,
այգեգործության և անտառային տնտեսու
թյան համար. չմշակված արհեստական խեժեր,
չմշակված պլաստմասսաներ. բաղադրություն
ներ կրակմարիչների համար. պատրաստուկներ
մետաղների մխման և զոդման համար. սոսն
ձող նյութեր արդյունաբերական նպատակների
համար. սոսնձող միջոցներ վերանորոգման
համար. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). սառ
նազդակներ. լավորակիչներ սառեցնող համա
կարգերի համար. մաքրող նյութեր սառեցնող
համակարգերի համար. հերմետիկ մածիկներ.
քիմիական
պատրաստուկներ
պարուրակ
ների ամրացման համար. էլեկտրոլիտ կուտա
կիչների համար. գունաբացող քիմիկատներ.
զտող նյութեր. հիդրավլիկ նյութեր. հավելա
նյութեր վառելիքի համար. բաղադրություններ
տրանսպորտային միջոցների դողերը նորոգե
լու համար. սոսնձող նյութեր նրբատախտակի
արտադրության մեջ օգտագործելու համար.
չմշակված սինթետիկ խեժեր. արգելակի
հեղուկներ. փոխհաղորդիչ յուղեր. փոխհաղոր
դակային հեղուկ. առանցքային յուղեր. հիդրավ
լիկ յուղեր.
դաս 4. ճար
պեր, քսա
նյու
թեր, յու
ղեր և
հեղուկ հավելանյութեր շարժիչների, ճնշակ
ների, գեներատորների, պոմպերի և տրանս
պորտային միջոցների համար. ճարպեր,
քսանյութեր, յուղեր և հեղուկ հավելանյութեր
մեքենաների, հաստոցների և դրանց մասերի
համար գյուղատնտեսության, գրունտի խտաց
ման, շինարարության, քանդման, հողային
աշխատանքների, հողամշակման, հողափոր
ման աշխատանքների, անտառաբուծության,
լանդշաֆտի,
ամբարձիչ
աշխատանքների,
նավագնացության, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, հանքահանության, գրունտի ցանքա
ծածկման, նավթի և գազի բաշխման, նավթի
և գազի տեղանքի որոնման, նավթի և գազի
արտադրման, ասֆալտապատման, խողովա
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կաշարման, էներգիայի արտադրման, ճանա
պարհների կառուցման և վերանորոգման,
տարածքների նախապատրաստման և շտկման,
հորատման և բուսականության կառավարման
համար. դիզելային վառելիք. շարժիչի յուղ.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ, շարժիչ
ներ (բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
մեքենաների կցորդիչներ և փոխանցման տար
րեր (բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու
թյամբ ձեռքով կառավարվողների. մեքենա
ներ հողափորման աշխատանքների, հողային
աշխատանքների, հողամշակման, նյութերի
բեռնման-բեռնաթափման, քանդման, շինա
րարության, հանքահանության, ճանապարհ
ների կառուցման և վերանորոգման, գրունտի
խտացման, ասֆալտապատման, խողովակա
շարման, գյուղատնտեսության և անտառաբու
ծու
թյան հա
մար, ինչ
պես նաև դրանց մա
սեր
և կցա
մա
սեր. շար
ժիչ
ներ, դրանց մա
սեր և
կցամասեր արդյունաբերության, նավագնա
ցության համար. շարժիչներ և դրանց մասեր
գեներատորների և գեներատորների կայանք
ների համար. զտիչներ մեքենաների, մոտոր
ների և շարժիչների համար. գեներատորներ
և գեներատորների կայանքներ էլեկտրաէներ
գիայի սնուցման համար. մոտորներ, պոմպեր,
գեներատորներ, գեներատորների կայանք
ներ և դրանց մա
սեր նավ
թի և գա
զի ար
դյու
նաբերության համար. շարժիչի յուղի զտիչներ
(շարժիչի մասեր). ավտոմատ կարգավորվող
վառելիքային պոմպեր. շարժիչների (հովաց
ման) ռադիատորներ. հովացման ռադիատոր
ներ ավտոմեքենաների շարժիչների համար.
ջրի շրջանառության պոմպեր ավտոմեքենա
ների համար. պոմպեր (մեքենաների, շարժիչ
ների և մոտորների մասեր). արտանետումային
օդի զտիչներ (շարժիչների մասեր). զտիչներ
շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու համար.
ներարկիչներ շարժիչների համար. զտիչ մեքե
նաների փոխարինովի տարրեր. ավտոմեքենա
ների շարժիչների արտանետման մաքրիչներ
(կատալիզային ռեակտոր). առանցքակալների
ներդրակներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ծնկաձև լիսեռներ. յուղման պոմպեր
ավտոմոբիլների համար. դիաֆրագմաներ,
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թաղանթներ պոմպերի համար. մխոցի օղեր.
դիզելային յուղի զտիչներ (շարժիչների մասեր).
մեկնասարքեր շարժիչների համար. շարժիչ
ների օդափոխիչների շարժափոկեր. տուրբաճն
շակներ. մղիչներ. օդաճնշական մեքենաներ.
վառելիքի զտիչներ (շարժիչների մասեր).
դաս 9. համակարգչային սարքավորանք.
տրանսպորտային միջոցների, շարժիչների,
սարքավորանքի, մեքենաների, հաստոցների
և դրանց մասերի թեստավորման, ստուգման
և կառավարման համակարգչային սարքավո
րանք, որն օգտագործվում է գյուղատնտեսու
թյան, գրունտի խտացման, շինարարության,
քանդման, հողային աշխատանքների, հողամ
շակման,
հողափորման
աշխատանքների,
անտառաբուծության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ
աշխատանքների, նավագնացության, նյու
թերի բեռնման-բեռնաթափման, հանքահա
նության, գրունտի ցանքածածկման համար.
տրանսպորտային միջոցների, շարժիչների,
սարքավորանքի, մեքենաների, հաստոցների
և դրանց մասերի թեստավորման, ստուգման
և կառավարման համակարգչային սարքավո
րանք, որն օգ
տա
գործ
վում է նավ
թի և գա
զի
բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի որոնման,
նավթի և գազի արտադրման, ասֆալտապատ
ման, խողովակաշարման, էլեկտրաէներգիայի
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և
վերանորոգման, տեղանքի նախապատրաստ
ման և շտկման, հորատման և բուսականու
թյան կառավարման համար. համակարգչային
ծրագրային ապահովում վիճակագրական վեր
լուծության, տվյալների վերլուծության, կան
խատեսային վերլուծության և աշխատանքի
կառավարման և պլանավորման բնագավա
ռում. համակարգչային ծրագրային ապահովում
առաքման տեղի ընտրության և փաթեթների,
բեռների և նյութերի առաքումն երի կարգավի
ճակը ստուգելու համար. մեքենաների, շար
ժիչների, հաստոցների և դրանց մասերի
տեղորոշման, տեղադրման և հսկման սարքա
վորանք և դրանց մասեր, որոնք օգտագործվում
են գյուղատնտեսության, գրունտի խտացման,
շինարարության, քանդման, հողային աշխա
տանքների,
հողամշակման,
հողափորման
աշխատանքների, անտառաբուծության, լանդ
շաֆտի, ամբարձիչ աշխատանքների, նավագ
նացության, նյութերի բեռնման-բեռնաթափման,
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հանքահանության, գրունտի ցանքածածկման
համար. մեքենաների, շարժիչների, հաստոց
ների և դրանց մասերի տեղորոշման, տեղադր
ման և հսկման սարքավորանք և դրանց մասեր,
որոնք օգտագործվում են նավթի և գազի բաշխ
ման, նավթի և գազի տեղանքի որոնման, նավթի
և գազի արտադրման, ասֆալտապատման,
խողովակաշարման, էներգիայի արտադրման,
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգման,
տարածքների նախապատրաստման և շտկման,
հորատման և բուսականության համար. շար
ժիչների, հաստոցների և դրանց մասերի
հեռավար կառավարման, վերահսկողության և
հսկողության սարքավորանք գյուղատնտեսու
թյան, գրունտի խտացման, շինարարության,
քանդման, հողային աշխատանքների, հողամ
շակման,
հողափորման
աշխատանքների,
անտառաբուծության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ
աշխատանքների, նավագնացության, նյութերի
բեռնման-բեռնաթափման, հանքահանության,
գրունտի ցանքածածկման համար. շարժիչ
ների, հաստոցների և դրանց մասերի հեռավար
կառավարման, վերահսկողության և հսկո
ղության սարքավորանք, որն օգտագործվում
է նավ
թի և գա
զի բաշխ
ման, նավ
թի և գա
զի
տեղանքի որոնման, նավթի և գազի արտադր
ման, ասֆալտապատման, խողովակաշարման,
էներգիայի արտադրման, ճանապարհների
կառուցման և վերանորոգման, տարածքների
նախապատրաստման և շտկման, հորատման
և բուսականության կառավարման համար.
շարժիչների, հաստոցների և դրանց մասերի
հեռավար կառավարման, վերահսկողության և
հսկողության սարքավորանք, որն օգտագործ
վում է գյուղատնտեսության, գրունտի խտաց
ման, շինարարության, քանդման, հողային
աշխատանքների, հողամշակման, հողափոր
ման աշխատանքների, անտառաբուծության,
լանդշաֆտի,
ամբարձիչ
աշխատանքների,
նավագնացության, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, հանքահանության, գրունտի ցանքա
ծածկման համար. շարժիչների, հաստոցների
և դրանց մասերի հեռավար կառավարման,
վերահսկողության և հսկողության սարքավո
րանք, որն օգ
տա
գործ
վում է նավ
թի և գա
զի
բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի որոն
ման, նավթի և գազի արտադրման, ասֆալ
տապատման, խողովակաշարման, էներգիայի
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արտադրման, ճանապարհների կառուցման և
վերանորոգման, տարածքների նախապատ
րաստման և շտկման, հորատման և բուսակա
նության կառավարման համար. մեքենաների և
սարքավորանքի էլեկտրական և էլեկտրոնային
մասեր, որոնք օգտագործվում են գյուղատնտե
սության, գրունտի խտացման, շինարարության,
քանդման, հողային աշխատանքների, հողամ
շակման,
հողափորման
աշխատանքների,
անտառաբուծության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ
աշխատանքների, նավագնացության, նյութերի
բեռնման-բեռնաթափման, հանքահանության,
գրունտի ցանքածածկման համար. մեքենաների
և սարքավորանքի էլեկտրական և էլեկտրոնա
յին մասեր, որոնք օգտագործվում են նավթի
և գազի բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի
որոնման, նավթի և գազի արտադրման, ասֆալ
տապատման, խողովակաշարման, էներգիայի
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և
վերանորոգման, տարածքների նախապատ
րաստման և շտկման, հորատման և բուսակա
նության կառավարման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ. տրանսպորտային միջոցներ
հողափորման
աշխատանքների,
հողային
աշխատանքների, հողամշակման, քանդման,
շինարարության, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, հանքահանության, ճանապարհների
կառուցման և վերանորոգման, գրունտի խտաց
ման, ասֆալտապատման, խողովակաշարման,
գյուղատնտեսության և անտառաբուծության
համար. շարժիչներ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար. փոխհաղորդակ
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. կառուցվածքային, վերանորոգման
և պահեստային մասեր վերը նշված բոլոր
ապրանքների համար.
դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված կաուչուկ. անջրանցիկ խտարար օղակներ.
միջադիրներ. զտող նյութեր մասնակի մշակ
ված փրփրապլաստից. միջադիրներ գլան
ների համար. պլաստմասսայե թաղանթներ,
բացառությամբ փաթեթվածքի համար օգտա
գործվողների. մուրճերի ռետինե գլխիկներ.
գազով լցված պարկեր. լողաններ ձկնորսու
թյան համար. ճկուն ոչ մետաղական փողրակ
ներ. միակցիչ խողովակներ տրանսպորտային
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միջոցների ջերմափոխանակիչների համար.
մեկուսիչ նյութեր. ջրի մակերևույթի աղտոտումը
խոչընդոտող լողուն փակոցներ. մեկուսիչ յուղեր
տրանսֆորմատորների համար. անջրանցիկ
խցվածքներ.
դաս 35. գովազդ. օգնություն գործարա
րության կառավարման հարցերում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ.
վաճառքի
օժանդակու
թյուն երրորդ անձանց համար. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. տեղեկատվության կանո
նակարգում տվյալների համակարգչային հիմ
նապաշարներում. հաշվապահական գրքերի
վարում. առևտրի ավտոմատների վարձույթ.
երաշխավորների որոնում. վաճառքի ցուցադ
րափեղկերի
(ստենդների) վարձույթ. դեղագործական,
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաստուկ
ների և բժշկական պարագաների մեծածախ
կամ մանրածախ վաճառք.
դաս 37. տեխնիկական սպասարկման,
պահպանման, վերանորոգման և տեղադր
ման ծառայություններ. հողափորման աշխա
տանքների,
հողային
աշխատանքների,
հողամշակման, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, քանդման, շինարարության, հան
քահանության, ճանապարհների կառուցման
և վերանորոգման, գրունտի խտացման,
ասֆալտապատման, խողովակաշարման, գյու
ղատնտեսության և անտառաբուծության մեջ
օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների,
սարքավորումն երի և մեքենաների տեխնիկա
կան սպասարկում, պահպանում, վերանորո
գում և տեղադրում և վերոնշյալի կառավարում.
շարժիչների և էլեկտրաէներգիայի արտադր
ման սարքերի տեխնիկական սպասարկում,
պահպանում, վերանորոգում և տեղադրում,
և վերոնշյալի կառավարում. հողափորման
աշխատանքների, հողային աշխատանքների,
նյութերի բեռնման-բեռնաթափման, քանդ
ման,
շինարարության,
հանքահանության,
ասֆալտապատման, խողովակաշարման, գյու
ղատնտեսության և անտառաբուծության մեջ
օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների,
սարքավորումն երի և մեքենաների վարձույթ.
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էլեկտրաէներգիայի արտադրման սարքերի
վարձույթ. շարժիչների, շարժահաղորդակների,
ուժային փոխանցման դետալների, էլեկտրաէ
ներգիայի արտադրման սարքերի, ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների, հողափորման
աշխատանքների և հողային աշխատանքների
մեքենաների, նյութերի բեռնման-բեռնաթափ
ման մեքենաների, գյուղատնտեսական մեքե
նաների, ասֆալտապատման և շինարարական
սարքավորանքի, նավթի և գազի մեքենաների,
վերոնշյալի էլեկտրոնային մասերի և կենցաղա
յին էլեկտրոնիկայի վերականգնում։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202027		

(111) 33205

(220) 20.10.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 20.10.2030
(730) Քեթրփիլր (Քինգժու) Լթդ., CN
(442) 16.11.2020
(540)

(511)
դաս 1. քիմիկատներ արդյունաբերության
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության,
այգեգործության և անտառային տնտեսու
թյան համար. չմշակված արհեստական խեժեր,
չմշակված պլաստմասսաներ. բաղադրություն
ներ կրակմարիչների համար. պատրաստուկներ
մետաղների մխման և զոդման համար. սոսն
ձող նյութեր արդյունաբերական նպատակների
համար. սոսնձող միջոցներ վերանորոգման
համար. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). սառ
նազդակներ. լավորակիչներ սառեցնող համա
կարգերի համար. մաքրող նյութեր սառեցնող
համակարգերի համար. հերմետիկ մածիկներ.
քիմիական
պատրաստուկներ
պարուրակ
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ների ամրացման համար. էլեկտրոլիտ կուտա
կիչների համար. գունաբացող քիմիկատներ.
զտող նյութեր. հիդրավլիկ նյութեր. հավելա
նյութեր վառելիքի համար. բաղադրություններ
տրանսպորտային միջոցների դողերը նորոգե
լու համար. սոսնձող նյութեր նրբատախտակի
արտադրության մեջ օգտագործելու համար.
չմշակված սինթետիկ խեժեր. արգելակի
հեղուկներ. փոխհաղորդիչ յուղեր. փոխհաղոր
դակային հեղուկ. առանցքային յուղեր. հիդրավ
լիկ յուղեր.
դաս 4. ճար
պեր, քսա
նյու
թեր, յու
ղեր և
հեղուկ հավելանյութեր շարժիչների, ճնշակ
ների, գեներատորների, պոմպերի և տրանս
պորտային միջոցների համար. ճարպեր,
քսանյութեր, յուղեր և հեղուկ հավելանյութեր
մեքենաների, հաստոցների և դրանց մասերի
համար գյուղատնտեսության, գրունտի խտաց
ման, շինարարության, քանդման, հողային
աշխատանքների, հողամշակման, հողափոր
ման աշխատանքների, անտառաբուծության,
լանդշաֆտի,
ամբարձիչ
աշխատանքների,
նավագնացության, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, հանքահանության, գրունտի ցանքա
ծածկման, նավթի և գազի բաշխման, նավթի
և գազի տեղանքի որոնման, նավթի և գազի
արտադրման, ասֆալտապատման, խողովա
կաշարման, էներգիայի արտադրման, ճանա
պարհների կառուցման և վերանորոգման,
տարածքների նախապատրաստման և շտկման,
հորատման և բուսականության կառավարման
համար. դիզելային վառելիք. շարժիչի յուղ.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ, շարժիչ
ներ (բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
մեքենաների կցորդիչներ և փոխանցման տար
րեր (բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու
թյամբ ձեռքով կառավարվողների. մեքենա
ներ հողափորման աշխատանքների, հողային
աշխատանքների, հողամշակման, նյութերի
բեռնման-բեռնաթափման, քանդման, շինա
րարության, հանքահանության, ճանապարհ
ների կառուցման և վերանորոգման, գրունտի
խտացման, ասֆալտապատման, խողովակա
շարման, գյուղատնտեսության և անտառաբու
ծու
թյան հա
մար, ինչ
պես նաև դրանց մա
սեր
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և կցա
մա
սեր. շար
ժիչ
ներ, դրանց մա
սեր և
կցամասեր արդյունաբերության, նավագնա
ցության համար. շարժիչներ և դրանց մասեր
գեներատորների և գեներատորների կայանք
ների համար. զտիչներ մեքենաների, մոտոր
ների և շարժիչների համար. գեներատորներ
և գեներատորների կայանքներ էլեկտրաէներ
գիայի սնուցման համար. մոտորներ, պոմպեր,
գեներատորներ, գեներատորների կայանք
ներ և դրանց մա
սեր նավ
թի և գա
զի ար
դյու
նաբերության համար. շարժիչի յուղի զտիչներ
(շարժիչի մասեր). ավտոմատ կարգավորվող
վառելիքային պոմպեր. շարժիչների (հովաց
ման) ռադիատորներ. հովացման ռադիատոր
ներ ավտոմեքենաների շարժիչների համար.
ջրի շրջանառության պոմպեր ավտոմեքենա
ների համար. պոմպեր (մեքենաների, շարժիչ
ների և մոտորների մասեր). արտանետումային
օդի զտիչներ (շարժիչների մասեր). զտիչներ
շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու համար.
ներարկիչներ շարժիչների համար. զտիչ մեքե
նաների փոխարինովի տարրեր. ավտոմեքենա
ների շարժիչների արտանետման մաքրիչներ
(կատալիզային ռեակտոր). առանցքակալների
ներդրակներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ծնկաձև լիսեռներ. յուղման պոմպեր
ավտոմոբիլների համար. դիաֆրագմաներ,
թաղանթներ պոմպերի համար. մխոցի օղեր.
դիզելային յուղի զտիչներ (շարժիչների մասեր).
մեկնասարքեր շարժիչների համար. շարժիչ
ների օդափոխիչների շարժափոկեր. տուրբաճն
շակներ. մղիչներ. օդաճնշական մեքենաներ.
վառելիքի զտիչներ (շարժիչների մասեր).
դաս 9. համակարգչային սարքավորանք.
տրանսպորտային միջոցների, շարժիչների,
սարքավորանքի, մեքենաների, հաստոցների
և դրանց մասերի թեստավորման, ստուգման
և կառավարման համակարգչային սարքավո
րանք, որն օգտագործվում է գյուղատնտեսու
թյան, գրունտի խտացման, շինարարության,
քանդման, հողային աշխատանքների, հողամ
շակման,
հողափորման
աշխատանքների,
անտառաբուծության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ
աշխատանքների, նավագնացության, նյու
թերի բեռնման-բեռնաթափման, հանքահա
նության, գրունտի ցանքածածկման համար.
տրանսպորտային միջոցների, շարժիչների,
սարքավորանքի, մեքենաների, հաստոցների
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և դրանց մասերի թեստավորման, ստուգման
և կառավարման համակարգչային սարքավո
րանք, որն օգ
տա
գործ
վում է նավ
թի և գա
զի
բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի որոնման,
նավթի և գազի արտադրման, ասֆալտապատ
ման, խողովակաշարման, էլեկտրաէներգիայի
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և
վերանորոգման, տեղանքի նախապատրաստ
ման և շտկման, հորատման և բուսականու
թյան կառավարման համար. համակարգչային
ծրագրային ապահովում վիճակագրական վեր
լուծության, տվյալների վերլուծության, կան
խատեսային վերլուծության և աշխատանքի
կառավարման և պլանավորման բնագավա
ռում. համակարգչային ծրագրային ապահովում
առաքման տեղի ընտրության և փաթեթների,
բեռների և նյութերի առաքումն երի կարգավի
ճակը ստուգելու համար. մեքենաների, շար
ժիչների, հաստոցների և դրանց մասերի
տեղորոշման, տեղադրման և հսկման սարքա
վորանք և դրանց մասեր, որոնք օգտագործվում
են գյուղատնտեսության, գրունտի խտացման,
շինարարության, քանդման, հողային աշխա
տանքների,
հողամշակման,
հողափորման
աշխատանքների, անտառաբուծության, լանդ
շաֆտի, ամբարձիչ աշխատանքների, նավագ
նացության, նյութերի բեռնման-բեռնաթափման,
հանքահանության, գրունտի ցանքածածկման
համար. մեքենաների, շարժիչների, հաստոց
ների և դրանց մասերի տեղորոշման, տեղադր
ման և հսկման սարքավորանք և դրանց մասեր,
որոնք օգտագործվում են նավթի և գազի բաշխ
ման, նավթի և գազի տեղանքի որոնման, նավթի
և գազի արտադրման, ասֆալտապատման,
խողովակաշարման, էներգիայի արտադրման,
ճանապարհների կառուցման և վերանորոգման,
տարածքների նախապատրաստման և շտկման,
հորատման և բուսականության համար. շար
ժիչների, հաստոցների և դրանց մասերի
հեռավար կառավարման, վերահսկողության և
հսկողության սարքավորանք գյուղատնտեսու
թյան, գրունտի խտացման, շինարարության,
քանդման, հողային աշխատանքների, հողամ
շակման,
հողափորման
աշխատանքների,
անտառաբուծության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ
աշխատանքների, նավագնացության, նյութերի
բեռնման-բեռնաթափման, հանքահանության,
գրունտի ցանքածածկման համար. շարժիչ
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ների, հաստոցների և դրանց մասերի հեռավար
կառավարման, վերահսկողության և հսկո
ղության սարքավորանք, որն օգտագործվում
է նավ
թի և գա
զի բաշխ
ման, նավ
թի և գա
զի
տեղանքի որոնման, նավթի և գազի արտադր
ման, ասֆալտապատման, խողովակաշարման,
էներգիայի արտադրման, ճանապարհների
կառուցման և վերանորոգման, տարածքների
նախապատրաստման և շտկման, հորատման
և բուսականության կառավարման համար.
շարժիչների, հաստոցների և դրանց մասերի
հեռավար կառավարման, վերահսկողության և
հսկողության սարքավորանք, որն օգտագործ
վում է գյուղատնտեսության, գրունտի խտաց
ման, շինարարության, քանդման, հողային
աշխատանքների, հողամշակման, հողափոր
ման աշխատանքների, անտառաբուծության,
լանդշաֆտի,
ամբարձիչ
աշխատանքների,
նավագնացության, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, հանքահանության, գրունտի ցանքա
ծածկման համար. շարժիչների, հաստոցների
և դրանց մասերի հեռավար կառավարման,
վերահսկողության և հսկողության սարքավո
րանք, որն օգ
տա
գործ
վում է նավ
թի և գա
զի
բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի որոն
ման, նավթի և գազի արտադրման, ասֆալ
տապատման, խողովակաշարման, էներգիայի
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և
վերանորոգման, տարածքների նախապատ
րաստման և շտկման, հորատման և բուսակա
նության կառավարման համար. մեքենաների և
սարքավորանքի էլեկտրական և էլեկտրոնային
մասեր, որոնք օգտագործվում են գյուղատնտե
սության, գրունտի խտացման, շինարարության,
քանդման, հողային աշխատանքների, հողամ
շակման,
հողափորման
աշխատանքների,
անտառաբուծության, լանդշաֆտի, ամբարձիչ
աշխատանքների, նավագնացության, նյութերի
բեռնման-բեռնաթափման, հանքահանության,
գրունտի ցանքածածկման համար. մեքենաների
և սարքավորանքի էլեկտրական և էլեկտրոնա
յին մասեր, որոնք օգտագործվում են նավթի
և գազի բաշխման, նավթի և գազի տեղանքի
որոնման, նավթի և գազի արտադրման, ասֆալ
տապատման, խողովակաշարման, էներգիայի
արտադրման, ճանապարհների կառուցման և
վերանորոգման, տարածքների նախապատ
րաստման և շտկման, հորատման և բուսակա
նության կառավարման համար.
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դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ. տրանսպորտային միջոցներ
հողափորման
աշխատանքների,
հողային
աշխատանքների, հողամշակման, քանդման,
շինարարության, նյութերի բեռնման-բեռնա
թափման, հանքահանության, ճանապարհների
կառուցման և վերանորոգման, գրունտի խտաց
ման, ասֆալտապատման, խողովակաշարման,
գյուղատնտեսության և անտառաբուծության
համար. շարժիչներ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար. փոխհաղորդակ
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. կառուցվածքային, վերանորոգման
և պահեստային մասեր վերը նշված բոլոր
ապրանքների համար.
դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված կաուչուկ. անջրանցիկ խտարար օղակներ.
միջադիրներ. զտող նյութեր մասնակի մշակ
ված փրփրապլաստից. միջադիրներ գլան
ների համար. պլաստմասսայե թաղանթներ,
բացառությամբ փաթեթվածքի համար օգտա
գործվողների. մուրճերի ռետինե գլխիկներ.
գազով լցված պարկեր. լողաններ ձկնորսու
թյան համար. ճկուն ոչ մետաղական փողրակ
ներ. միակցիչ խողովակներ տրանսպորտային
միջոցների ջերմափոխանակիչների համար.
մեկուսիչ նյութեր. ջրի մակերևույթի աղտոտումը
խոչընդոտող լողուն փակոցներ. մեկուսիչ յուղեր
տրանսֆորմատորների համար. անջրանցիկ
խցվածքներ.
դաս 35. գովազդ. օգնություն գործարա
րության կառավարման հարցերում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ.
վաճառքի
օժանդակու
թյուն երրորդ անձանց համար. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. տեղեկատվության կանո
նակարգում տվյալների համակարգչային հիմ
նապաշարներում. հաշվապահական գրքերի
վարում. առևտրի ավտոմատների վարձույթ.
երաշխավորների որոնում. վաճառքի ցուցադ
րափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. դեղա
գործական, անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկների և բժշկական պարագաների
մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք.
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դաս 37. տեխնիկական սպասարկման,
պահպանման,

վերանորոգման

ման ծառայություններ.
տանքների,

տեղադր

հողափորման աշխա

հողային

հողամշակման,

և

նյութերի

և

գրունտի

կառուցման
խտացման,

ասֆալտապատման, խողովակաշարման, գյու
ղատնտեսության և անտառաբուծության մեջ
օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների,
սարքավորումն երի և մեքենաների տեխնիկա
կան սպասարկում, պահպանում, վերանորո
գում և տեղադրում և վերոնշյալի կառավարում.
շարժիչների և էլեկտրաէներգիայի արտադր
ման սարքերի տեխնիկական սպասարկում,
պահպանում, վերանորոգում և տեղադրում,
և

վերոնշյալի

կառավարում.

հողափորման

աշխատանքների, հողային աշխատանքների,
նյութերի
ման,

բեռնման-բեռնաթափման,

շինարարության,

քանդ

հանքահանության,

ասֆալտապատման, խողովակաշարման, գյու
ղատնտեսության և անտառաբուծության մեջ
օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների,
սարքավորումն երի և մեքենաների վարձույթ.
էլեկտրաէներգիայի

(442) 16.11.2020
(540)

բեռնման-բեռնա

ճանապարհների

վերանորոգման,

(730) Բիոհիթ Օիյ, FI

աշխատանքների,

թափման, քանդման, շինարարության, հան
քահանության,
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արտադրման

սարքերի

վարձույթ. շարժիչների, շարժահաղորդակների,
ուժային փոխանցման դետալների, էլեկտրա
էներգիայի արտադրման սարքերի, ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների, հողափորման
աշխատանքների և հողային աշխատանքների
մեքենաների, նյութերի բեռնման-բեռնաթափ
ման մեքենաների, գյուղատնտեսական մեքե
նաների, ասֆալտապատման և շինարարական
սարքավորանքի, նավթի և գազի մեքենաների,
վերոնշյալի էլեկտրոնային մասերի և կենցաղա
յին էլեկտրոնիկայի վերականգնում։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202063

(111) 33206

(220) 28.10.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 28.10.2030

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ բժշկական (բու
ժական) նպատակների համար. քիմիական
ռեակտիվն եր բժշկական նպատակների համար.
կլինիկական ախտորոշիչ ռեակտիվն եր. ախտո
րոշիչ ռեակտիվն եր բժշկական նպատակների
համար. քիմիական ռեակտիվն եր ախտորո
շիչ նյութերի չափման և ախտորոշիչ թեստերի
համար.
դաս 9. լաբորատոր սարքեր և գործիքներ.
լաբորատոր սարքավորանք, այդ թվում՝ սար
քեր լաբորատոր պայմաններում ախտորոշման
համար, մասնավորապես՝ արյան թեստավոր
ման, արյան անալիզի և ախտորոշման համար.
ախտորոշիչ
հավաքակազմեր
լաբորատոր
նպատակներով. պլանշետներ միկրոտիտրման
համար. հեղուկների և ռեակտիվն երի վերլու
ծիչներ. լվացող ապարատներ և սարքեր լաբո
րատոր նպատակների համար. տրամաչափիչ
ապարատներ և սարքեր.
դաս 10. բժշկական սարքավորումն եր և
գործիքներ. ապարատուրա բժշկական անա
լիզների համար. ախտորոշման ապարատներ
բժշկական նպատակների համար. վերլուծիչ
ներ բժշկության մեջ օգտագործելու համար.
բժշկական անալիզների գործիքներ բժշկական
ախտորոշման համար. ավտոմատ վերլուծիչներ
բժշկական ախտորոշման համար.
դաս 42. բժշկական հետազոտությունների
համար լաբորատորիաների ծառայություն
ներ. բժշկական հետազոտությունների ծառա
յություններ. գիտական հետազոտություններ
բժշկական նպատակների համար.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
բժշկական զննում. բժշկական ախտորոշման
ծառայություններ. բժշկական վերլուծության
ծառայություններ.
բժշկական
տեստավոր
ման ծառայություններ, որոնք վերաբերում են
հիվանդության ախտորոշմանը և բուժմանը:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(210) 20202076

(111) 33207

(220) 02.11.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 02.11.2030
(730) Աշխեն Հովսեփյան, Երևան, Նորք Մարաշ,
Հովսեփյան 12/8, AM
(442) 16.11.2020
(540)

(511)
դաս 35. երաժշտական
մանրածախ առևտուր:

գործիքների

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20202080

(111) 33208

(220) 18.09.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 18.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուրեն Մանու
չարյան, Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Ա թաղամաս,
3-րդ փ., տուն 6, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
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№ՄԱՍ 1

ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
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պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
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գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության կառավարում. մարքեթինգ (շուկայա
վարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում.
հանդիպումն երը
ծրագրելու
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում.
գովազդային
սցենարների
տեքստերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
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սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար:

(210) 20202084

(111) 33209

(220) 03.11.2020

(151) 27.08.2021
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			(181) 03.11.2030
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH
(442) 18.01.2021
(540)

(526) «1890» և «OF LONDON» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ մշակ
ված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի
համար. ծխախոտային արտադրանք. ծխա
խոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպա
տակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ.
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար
քեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքաց
վող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20202103		

(111) 33210

(220) 10.11.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 10.11.2030
(730) Թրավքո Գրուփ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ, EG
(442) 18.01.2021
(540)

____________________
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն (pantone 2597c) և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. մարզական, մշակութային և
ժամանցային միջոցառումների պլանավորում և
կազմակերպում:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202104		

(111) 33211

(220) 10.11.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 10.11.2030
(730) Թրավքո Գրուփ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ, EG
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(511)
դաս 41. մարզական, մշակութային և
ժամանցային միջոցառումների պլանավորում և
կազմակերպում:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202301		

(111) 33213

(220) 10.12.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 10.12.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտուշ Հակոբյան
Ալիկի, ք. Աբովյան, Գառնի 3, բն. 47-48, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(442) 18.01.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

մանուշակագույն (pantone 2597c) և սպիտակ

սպիտակ, մոխրագույն, կապույտ, երկնագույն և

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. մարզական, մշակութային և
ժամանցային միջոցառումների պլանավորում և
կազմակերպում:

կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
բաղադրություններ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիք
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր.
օշարակներ ըմպելիքների համար. լիմոնադներ.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). կվաս.
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). սուրճի
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202105		

(111) 33212

(220) 10.11.2020

(151) 27.08.2021

			(181) 10.11.2030
(730) Թրավքո Գրուփ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ, EG
(442) 18.01.2021
(540)

(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

22
22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(210) 20202388

(111) 33214

(220) 25.12.2020

(151) 27.08.2021

09/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական հավե

			(181) 25.12.2030
(730) «Քոլոր սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան
Մեծի պող., շ. 63/32, AM

լան յութ եր շարժ իչ այ ին վառ ել իք ի համ ար).

(442) 18.01.2021
(540)

համար. ներքին այրման շարժիչների վառելիք

քիմիական հավելանյութեր մոտորային վառե
լիքի համար. մաքրող հավելանյութեր բենզինի
ների հակաճայթիչներ. հակադիրտեր. անտիֆ
րիզն եր (հակ աս առ իչն եր). քիմ իակ ան պատ
րաստուկներ շարժիչներում այրուքը հեռացնելու
համար. մածիկներ կաշվի համար. հեղուկներ
հիդրավլիկական համակարգերի համար. պատ
րաստուկներ, որոնք ապահովում են վառելիքի
խնայ ող ակ ան օգտ ագ ործ ում ը.

արգ ել ակ ի

հեղուկներ. կառավարող սարքի ուժեղարարի
հեղուկներ. բաղադրություններ տրանսպորտա
(526) «Colorstyle» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, կապույտ, կանաչ, դեղին և նարնջագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր. արծնուկներ. լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
ներկող նյութեր. թանաքներ տպագրման,
գծանշման և փորագրման համար. չմշակված
բնական խեժեր:
____________________

(210) 20210023		

(111) 33215

(220) 15.01.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 15.01.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալեքսանդր
Գևորգյան Սամվելի, Երևան, Ա. Խաչատրյան
փող., տուն 3, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:

յին միջոցների շարժիչները սառեցնելու համար.
քիմիկատներ ռադիատորները լվալու (մաքրելու)
համար. փոխհաղորդիչ յուղեր.
դաս 3. մոմ եր, կրեմն եր կաշվ ի համ ար.
լվացող միջոցներ, բացառությամբ արդյունա
բերական և բժշկական նպատակների համար
օգտ ագ ործվ ողն եր ի. լուծ ույթն եր մաքր ել ու
համար. ճարպազերծող միջոցներ, բացառու
թյամբ արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. հեղուկներ ապակիների,
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման համար.
դաս 4. յուղող-հովացնող հեղուկներ. շարժիչի
յուղ:

____________________

(210) 20210062		

(111) 33216

(220) 20.01.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 20.01.2031
(730) «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գրիգոր
Լուսավորիչ 13, 13/1, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն.
դրամարկղային գործառնություններ. բանկային
գործառնությունների առցանց իրականացում:
____________________

23
23

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(210) 20210073		

(111) 33217

(526) «ameninch.am» գրառումն ինքնուրույն

(220) 21.01.2021

(151) 27.08.2021

պահպանության օբյեկտ չէ:

			(181) 21.01.2031
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան
Ռայնիս 7, բն. 11, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կանաչ, մուգ կարմիր, մուգ մարմնագույն, սև և
բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20210093		

(111) 33218

(220) 25.01.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 25.01.2031
(730) Անի Մնացականյան, Երևան, Անդրանիկի
44, բն. 44, AM
(442) 16.02.2021
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում:
____________________

(210) 20210098

(111) 33219

(220) 25.01.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 25.01.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արեգ Ղազարյան
Շալվայի, Երևան 0019, Անտառային փ., տուն
162, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(526) «LANDSCAPE DESIGNS» արտահայտու
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն, սպիտակ և կանաչ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 44. կանաչապատում:
____________________

(210) 20210261		

(111) 33220

(220) 17.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 17.02.2031
(730) «Ոսկե հավիկ պլյուս» ՍՊԸ, Կոտայք 2410,
Նոր Գեղի, Պ. Սևակի 7, AM
(442) 01.03.2021

24
24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

մսի,
հնդկահավի
ապխտած
լանջամսի,
հնդկահավի ազդրամսի, ապխտած թռչնամսի,
ջերմամշակման ենթարկված հավի մսի, ձվի
սպիտակուցի, ձվի դեղնուցի, ձվերի, ձվի փոշու,
ուտելի թռչնի բների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք։
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

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

(210) 20210266		

(111) 33221

(220) 17.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 17.02.2031
(730) «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի
փող., 19, շենք 6, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կապույտ, դեղին, բաց և մուգ կարմիր, սպիտակ,
սև և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. ընտանի թռչուն (անկենդան).
հավ. թռչնամիս. ամբողջական հավ. հավի
սառեցված մասեր. հավի կտրածոներ (մասեր).
լյարդ. հավի փորոտիք. հավի մսից մշակված
(պատրաստված) արտադրանք. պաքսիմատի
մեջ թաթախված հավ. հավի միս կոտլետների
համար. ամբողջական հնդկահավ. հնդկահավի
սառեցված մասեր. նագեթներ (պաքսիմատի
մեջ թաթախված հավի մսից գնդիկներ՝
տապակմանը պատրաստ). հնդկահավի միս
կոտլետների համար. հնդկահավի ապխտած
լանջամիս. հնդկահավի ազդրամիս. ապխտած
թռչնամիս. ջերմամշակման ենթարկված հավի
միս. ձվի սպիտակուց. ձվի դեղնուց. ձվեր. ձվի
փոշի. ուտելի թռչնի բներ.
դաս 35. ընտանի թռչնի (անկենդան),
հավի, թռչնամսի, ամբողջական հավի, հավի
սառեցված մասերի, հավի կտրածոների
(մասեր), լյարդի, հավի փորոտիքի, հավի մսից
մշակված (պատրաստված) արտադրանքի,
պաքսիմատի
մեջ
թաթախված
հավի,
կոտլետների համար հավի մսի, ամբողջական
հնդկահավի, հնդկահավի սառեցված մասերի,
նագեթների (պաքսիմատի մեջ թաթախված
հավի
մսից
գնդիկներ՝
տապակմանը
պատրաստ), կոտլետների համար հնդկահավի

(526) «bank» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. դրամն երը հաշվելու և տեսակա
վորելու մեքենաներ. նամականիշներով վճա
րումն երի վերահսկողության ապարատներ.
հաշիվն երը դուրս գրելու սարքեր. տոտալիզա
տորներ. դրամարկղային ապարատներ. բան
կոմատներ. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական
բանալիներ կրիպտոարժույթների ստացման և
ծախսման համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային
դրամապանակներ. վարկային քարտերի տեր
մինալներ.
դաս 16. սկուտեղներ դրամի տեսակա
վորման և հաշվարկի համար. տպագրական
արտադրանք, բլանկներ, տպագրական նյու
թեր, քարտեր, որոնք վերաբերում են բանկային
տեսակի քարտերի, ճանապարհային չեկերի և
վճարման այլ միջոցների թողարկման և օգտա
գործման ֆինանսական համակարգի գործունե
ությանը.
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դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. ինք
նարժեքի վերլուծություն. հաշվետվությունների
կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ. առևտրային
աուդիտ. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. խորհրդատվություն աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման հարցերով. օգնություն առևտրային
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի
ուսումն ասիրություն. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. հետազոտություններ գործա
րարության ասպարեզում. խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման հարցե
րով. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. վճարման փաստաթղթերի
նախապատրաստում. երաշխավորների որո
նում. գործարար և առևտրային հարաբերու
թյունների
ոլորտներում
տեղեկատվության
տրամադրում. առևտրային միջնորդային ծառա
յություններ. առևտրային գործարքների համա
ձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց համար.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ. գործարար պայմանագրերի համաձայ
նեցում երրորդ անձանց համար. մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինանսա
կան աուդիտ. գործարարության ժամանակա
վոր կառավարում.
դաս 36. բանկային ծառայություններ. վար
կավորում գրավի դիմաց. հիփոթեքային վար
կեր. երաշխավորություն. դրամի փոխանակում.
տարաժամկետ մարման վարկեր. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). ֆինանսական գնահա
տումն եր (ապահովագրություն, բանկային գոր
ծառնություններ, անշարժ գույք). ֆակտորինգ.
պահպանում
անկիզելի
պահարաններում.
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալու
թյուն. դրամահավաքների կազմակերպում.
փոխառությունների տրամադրում (ֆինանսա
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վորում). միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
պարտքերի բռնագանձման գործակալություն
ների ծառայություններ. ապահովագրման միջ
նորդություն. ապահովագրություն. անշարժ
գույքի գնահատում. ճամփորդական վճարագ
րերի թողարկում. հարկային փորձաքննություն.
ֆինանսավորում. ֆինանսական կառավարում.
փոխատվության տրամադրում գրավի դիմաց.
անշարժ գույքի կառավարում. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցե
րով. խորհրդատվություն ապահովագրության
հարցերով. սպասարկում վարկային քարտե
րով. սպասարկում դեբետ քարտերով. դրա
մական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվության տրամադրում. ապահովագ
րության հարցերով տեղեկատվության տրա
մադրում. թանկարժեք իրերի գնահատում.
դրամագիտական իրերի գնահատում. վարձա
կալական վճարների գանձում. դրոշմանիշների
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. արժե
քավոր իրերի պահպանություն. բորսայական
գնանշումն եր. վարկային քարտերի թողարկում.
ֆինանսական հովանավորություն. բանկա
յին գործառնությունների առցանց իրականա
ցում. վերանորոգման արժեքի ֆինանսական
գնահատում. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդա
յին
ծառայություններ.
խորհրդատվություն
պարտքի հետ կապված հարցերով. շինարա
րական նախագծերի ֆինանսավորման կազ
մակերպում. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհա
տուցման վճարների ֆինանսական կառավա
րում այլ անձանց համար. հիմն ադրամն երի
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ. վիր
տուալ արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում.
մտավոր սեփականության ակտիվն երի ֆինան
սական գնահատում. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրա
ուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակ
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ներով վճարման վարկավորում գրավի դիմաց.
վիրտուալ արժույթների ֆինանսական փոխա
նակումն եր. ինկասացիոն ծառայությունների
մատուցում.
դաս 39. բանկոմատների համալրում կան
խիկ դրամով. առևտրի ավտոմատների համալ
րում:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20210267		

(111) 33222

(220) 17.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 17.02.2031
(730) «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի
փող., 19, շենք 6, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(526) «bank» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. դրամն երը հաշվելու և տեսակա
վորելու մեքենաներ. նամականիշներով վճա
րումն երի վերահսկողության ապարատներ.
հաշիվն երը դուրս գրելու սարքեր. տոտալիզա
տորներ. դրամարկղային ապարատներ. բան
կոմատներ. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական
բանալիներ կրիպտոարժույթների ստացման և
ծախսման համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային
դրամապանակներ. վարկային քարտերի տեր
մինալներ.
դաս 16. սկուտեղներ դրամի տեսակա
վորման և հաշվարկի համար. տպագրական
արտադրանք, բլանկներ, տպագրական նյու
թեր, քարտեր, որոնք վերաբերում են բանկային
տեսակի քարտերի, ճանապարհային չեկերի և
վճարման այլ միջոցների թողարկման և օգտա
գործման ֆինանսական համակարգի գործունե
ությանը.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. ինք
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նարժեքի վերլուծություն. հաշվետվությունների
կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ. առևտրային
աուդիտ. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. խորհրդատվություն աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման հարցերով. օգնություն առևտրային
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի
ուսումն ասիրություն. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. հետազոտություններ գործա
րարության ասպարեզում. խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման հարցե
րով. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. վճարման փաստաթղթերի
նախապատրաստում. երաշխավորների որո
նում. գործարար և առևտրային հարաբերու
թյունների
ոլորտներում
տեղեկատվության
տրամադրում. առևտրային միջնորդային ծառա
յություններ. առևտրային գործարքների համա
ձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց համար.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ. գործարար պայմանագրերի համաձայ
նեցում երրորդ անձանց համար. մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինանսա
կան աուդիտ. գործարարության ժամանակա
վոր կառավարում.
դաս 36. բանկային ծառայություններ. վար
կավորում գրավի դիմաց. հիփոթեքային վար
կեր. երաշխավորություն. դրամի փոխանակում.
տարաժամկետ մարման վարկեր. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). ֆինանսական գնահա
տումն եր (ապահովագրություն, բանկային գոր
ծառնություններ, անշարժ գույք). ֆակտորինգ.
պահպանում
անկիզելի
պահարաններում.
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալու
թյուն. դրամահավաքների կազմակերպում.
փոխառությունների տրամադրում (ֆինանսա
վորում). միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
պարտքերի բռնագանձման գործակալություն
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ների ծառայություններ. ապահովագրման միջ
նորդություն. ապահովագրություն. անշարժ
գույքի գնահատում. ճամփորդական վճարագ
րերի թողարկում. հարկային փորձաքննություն.
ֆինանսավորում. ֆինանսական կառավարում.
փոխատվության տրամադրում գրավի դիմաց.
անշարժ գույքի կառավարում. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցե
րով. խորհրդատվություն ապահովագրության
հարցերով. սպասարկում վարկային քարտե
րով. սպասարկում դեբետ քարտերով. դրա
մական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվության տրամադրում. ապահովագ
րության հարցերով տեղեկատվության տրա
մադրում. թանկարժեք իրերի գնահատում.
դրամագիտական իրերի գնահատում. վարձա
կալական վճարների գանձում. դրոշմանիշների
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. արժե
քավոր իրերի պահպանություն. բորսայական
գնանշումն եր. վարկային քարտերի թողարկում.
ֆինանսական հովանավորություն. բանկա
յին գործառնությունների առցանց իրականա
ցում. վերանորոգման արժեքի ֆինանսական
գնահատում. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդա
յին
ծառայություններ.
խորհրդատվություն
պարտքի հետ կապված հարցերով. շինարա
րական նախագծերի ֆինանսավորման կազ
մակերպում. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհա
տուցման վճարների ֆինանսական կառավա
րում այլ անձանց համար. հիմն ադրամն երի
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ. վիր
տուալ արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում.
մտավոր սեփականության ակտիվն երի ֆինան
սական գնահատում. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրա
ուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակ
ներով վճարման վարկավորում գրավի դիմաց.
վիրտուալ արժույթների ֆինանսական փոխա
նակումն եր. ինկասացիոն ծառայությունների
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մատուցում.
դաս 39. բանկոմատների համալրում կան
խիկ դրամով. առևտրի ավտոմատների համալ
րում:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20210268		

(111) 33223

(220) 17.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 17.02.2031
(730) «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի
փող., 19, շենք 6, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(526) «bank» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. դրամն երը հաշվելու և տեսակա
վորելու մեքենաներ. նամականիշներով վճա
րումն երի վերահսկողության ապարատներ.
հաշիվն երը դուրս գրելու սարքեր. տոտալիզա
տորներ. դրամարկղային ապարատներ. բան
կոմատներ. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական
բանալիներ կրիպտոարժույթների ստացման և
ծախսման համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային
դրամապանակներ. վարկային քարտերի տեր
մինալներ.
դաս 16. սկուտեղներ դրամի տեսակա
վորման և հաշվարկի համար. տպագրական
արտադրանք, բլանկներ, տպագրական նյու
թեր, քարտեր, որոնք վերաբերում են բանկային
տեսակի քարտերի, ճանապարհային չեկերի և
վճարման այլ միջոցների թողարկման և օգտա
գործման ֆինանսական համակարգի գործունե
ությանը.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. ինք
նարժեքի վերլուծություն. հաշվետվությունների
կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ. առևտրային
աուդիտ. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
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ցերով. խորհրդատվություն աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման հարցերով. օգնություն առևտրային
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի
ուսումն ասիրություն. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. հետազոտություններ գործա
րարության ասպարեզում. խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման հարցե
րով. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. վճարման փաստաթղթերի
նախապատրաստում. երաշխավորների որո
նում. գործարար և առևտրային հարաբերու
թյունների
ոլորտներում
տեղեկատվության
տրամադրում. առևտրային միջնորդային ծառա
յություններ. առևտրային գործարքների համա
ձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց համար.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ. գործարար պայմանագրերի համաձայ
նեցում երրորդ անձանց համար. մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինանսա
կան աուդիտ. գործարարության ժամանակա
վոր կառավարում.
դաս 36. բանկային ծառայություններ. վար
կավորում գրավի դիմաց. հիփոթեքային վար
կեր. երաշխավորություն. դրամի փոխանակում.
տարաժամկետ մարման վարկեր. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). ֆինանսական գնահա
տումն եր (ապահովագրություն, բանկային գոր
ծառնություններ, անշարժ գույք). ֆակտորինգ.
պահպանում
անկիզելի
պահարաններում.
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալու
թյուն. դրամահավաքների կազմակերպում.
փոխառությունների տրամադրում (ֆինանսա
վորում). միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
պարտքերի բռնագանձման գործակալություն
ների ծառայություններ. ապահովագրման միջ
նորդություն. ապահովագրություն. անշարժ
գույքի գնահատում. ճամփորդական վճարագ
րերի թողարկում. հարկային փորձաքննություն.
ֆինանսավորում. ֆինանսական կառավարում.
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փոխատվության տրամադրում գրավի դիմաց.
անշարժ գույքի կառավարում. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցե
րով. խորհրդատվություն ապահովագրության
հարցերով. սպասարկում վարկային քարտե
րով. սպասարկում դեբետ քարտերով. դրա
մական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվության տրամադրում. ապահովագ
րության հարցերով տեղեկատվության տրա
մադրում. թանկարժեք իրերի գնահատում.
դրամագիտական իրերի գնահատում. վարձա
կալական վճարների գանձում. դրոշմանիշների
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. արժե
քավոր իրերի պահպանություն. բորսայական
գնանշումն եր. վարկային քարտերի թողարկում.
ֆինանսական հովանավորություն. բանկա
յին գործառնությունների առցանց իրականա
ցում. վերանորոգման արժեքի ֆինանսական
գնահատում. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդա
յին
ծառայություններ.
խորհրդատվություն
պարտքի հետ կապված հարցերով. շինարա
րական նախագծերի ֆինանսավորման կազ
մակերպում. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհա
տուցման վճարների ֆինանսական կառավա
րում այլ անձանց համար. հիմն ադրամն երի
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ. վիր
տուալ արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում.
մտավոր սեփականության ակտիվն երի ֆինան
սական գնահատում. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրա
ուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակ
ներով վճարման վարկավորում գրավի դիմաց.
վիրտուալ արժույթների ֆինանսական փոխա
նակումն եր. ինկասացիոն ծառայությունների
մատուցում.
դաս 39. բանկոմատների համալրում կան
խիկ դրամով. առևտրի ավտոմատների համալ
րում:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________
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(210) 20210271		

(111) 33224

(220) 18.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(442) 16.04.2021
(540)
(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխագ
լանակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխախոտա
թուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգարետների
համար. արկղեր սիգարետների, ծխագլանակ
ների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). ծխա
խոտի քսակներ. վառիչներ ծխողների համար
(ոչ ազնիվ մետաղներից). լուցկիներ. ծխամոր
ճերը մաքրելու հարմարանքներ. մոխրամաններ
(ոչ ազնիվ մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքե
նաներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210281		

(111) 33225

(220) 18.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 18.02.2031
(730) «Էմ ջի փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան,
Դավթաշեն թաղ. 1, շ. 7, բն. 8, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
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արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
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սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
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ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթ
ներ եր
շի
կի հա
մար. կլիպ
ֆիսկ (աղը դրած և
չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային
փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր. սոյա
յի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. տոֆուի բլիթներ.
թաժին (մսով, ձկով կամ բանջարեղենով պատ
րաստված կերակուր). տեմպե. սատե. մշակված
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. ռատատույ.
բադի կոնֆիներ. անդույետ. սպիտակ պուդինգ.
կասուլե. շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յու
ղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար
խոհարարական նպատակների համար. անկեն
դան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթ
նաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղ
պեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
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ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ.
ոսկե օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած
գարի. մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշ
տա). կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչ
ներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ.
բուլկիներ.
պատիճավոր
պղպեղ
(համե
մանք). պի
ցա
ներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կար
տոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ).
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետ
ներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան (քրքում)
(համեմանք). սագո. սոուսներ (համեմունք
ներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ
(սառեցված աղանդեր). սպագետի. տապիոկա.
տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա - բանջա
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րեղենային կարկանդակներ. վանիլի բուրա
վետարարներ խոհարարական նպատակների
համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ).
վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշ
տետով կարկանդակներ. տնային պայմաննե
րում միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետ
նընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. բու
րավետարարներ ըմպելիքների համար, բացա
ռությամբ եթերային յուղերի. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձա
վար. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն).
գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրե
ղացված նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահա
տիկային արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք).
կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ)
սննդի հա
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ
տա
գոր
ծե
լու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի
բլիթ
ներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոն
դող (հրու
շակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ.
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի
հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձրամոքանք (սոուս
ներ). միսո. հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն) . մրգա
յին խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուր
գեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
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հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքար խոհարարական
նպատակների համար. գլյուտենային հավելույթ
ներ խոհարարական նպատակների համար.
սոուսներ մակարոնեղենի համար. հացահա
տիկային սալիկներ. արմավենու շաքար. պատ
րաստի խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. կաթնային կոն
ֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և տավարի
մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակն
թարթային) եփվող բրինձ. սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). կինոա. բլղուր. մշակված հնդկացորեն.
հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս (համե
մունքներ). խնձորի սոուս (համեմունքներ).
չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
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ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների 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 փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
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դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջո
ցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկ
տեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ.
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիք
ներ. գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր.
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսեն
ցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհո
լային խմիչքներ, բացի գարեջրից և կոնյակից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ
նա
կազմ ալ
կո
հոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով
ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլա
յին ըմպելիքներ. հացահատիկի հիմքով թորած
ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20210282		

(111) 33226

(220) 18.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 18.02.2031
(730) «Էմ ջի փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան,
Դավթաշեն թաղ. 1, շ. 7, բն. 8, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
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արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
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սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
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№ՄԱՍ 1

ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթ
ներ եր
շի
կի հա
մար. կլիպ
ֆիսկ (աղը դրած և
չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային
փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր. սոյա
յի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. տոֆուի բլիթներ.
թաժին (մսով, ձկով կամ բանջարեղենով պատ
րաստված կերակուր). տեմպե. սատե. մշակված
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. ռատատույ.
բադի կոնֆիներ. անդույետ. սպիտակ պուդինգ.
կասուլե. շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յու
ղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար
խոհարարական նպատակների համար. անկեն
դան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթ
նաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղ
պեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
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ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ.
ոսկե օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած
գարի. մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշ
տա). կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչ
ներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ.
բուլկիներ.
պատիճավոր
պղպեղ
(համե
մանք). պի
ցա
ներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կար
տոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ).
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետ
ներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան (քրքում)
(համեմանք). սագո. սոուսներ (համեմունք
ներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ
(սառեցված աղանդեր). սպագետի. տապիոկա.
տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա - բանջա
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րեղենային կարկանդակներ. վանիլի բուրա
վետարարներ խոհարարական նպատակների
համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ).
վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշ
տետով կարկանդակներ. տնային պայմաննե
րում միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետ
նընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. բու
րավետարարներ ըմպելիքների համար, բացա
ռությամբ եթերային յուղերի. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձա
վար. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն).
գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրե
ղացված նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահա
տիկային արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք).
կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ)
սննդի հա
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ
տա
գոր
ծե
լու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի
բլիթ
ներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոն
դող (հրու
շակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ.
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի
հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձրամոքանք (սոուս
ներ). միսո. հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգա
յին խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուր
գեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
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հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքար խոհարարական
նպատակների համար. գլյուտենային հավելույթ
ներ խոհարարական նպատակների համար.
սոուսներ մակարոնեղենի համար. հացահա
տիկային սալիկներ. արմավենու շաքար. պատ
րաստի խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. կաթնային կոն
ֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և տավարի
մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակն
թարթային) եփվող բրինձ. սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). կինոա. բլղուր. մշակված հնդկացորեն.
հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս (համե
մունքներ). խնձորի սոուս (համեմունքներ).
չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
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ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների 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 փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.

37
37

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջո
ցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկ
տեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիք
ներ. գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր.
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսեն
ցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհո
լային խմիչքներ, բացի գարեջրից և կոնյակից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ
նա
կազմ ալ
կո
հոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով
ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլա
յին ըմպելիքներ. հացահատիկի հիմքով թորած

(210) 20210324		

(111) 33228

(220) 24.02.2021

(151) 27.08.2021

09/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 24.02.2031
(730) Գևորգ Սարոյան Թովմասի, Երևան,
Աջափնյակ, Չուխաջյան, 58, AM
(442) 16.03.2021
(540)

ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20210314		

(111) 33227

(220) 22.02.2021

(151) 27.08.2021

		(181) 22.02.2031
(730) Աստղիկ Մինասյան, Երևան, Դմիրճյան
27/1, բն. 13/1, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210326		

(111) 33229

(220) 24.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 24.02.2031
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21,
AM
(442) 16.04.2021
(540)

(511)
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք
մետաղներից և քարերից պատրաստված
զարդեր. հուշանվերներ, որոնք ներառված են
14-րդ դասում.
դաս 25. հագուստ.
դաս 41. թանգարանների ծառայություն
ներ
(շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ).
արվեստի և մշակույթի կենտրոնում կրթական
գործընթացի ապահովում.
դաս 43. արտ-սրճարանների ծառայու
թյուններ:
____________________

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

38
38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20210359		

(111) 33232

մուգ կապույտ, դեղին և սպիտակ գունային

(220) 25.02.2021

(151) 27.08.2021

համակցությամբ:
(511)
դաս 3. շամպուններ. մանկական շամ
պուններ. լոգանքի գելեր. հեղուկ օճառներ:

			(181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Արգիշտի 9, AM

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20210357		

(111) 33230

(220) 25.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Արգիշտի 9, AM
(442) 16.03.2021
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20210358

(111) 33231

(220) 25.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Արգիշտի 9, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20210360		

(111) 33233

(220) 25.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Արգիշտի 9, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20210361		

(111) 33234

(220) 25.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Արգիշտի 9, AM
(442) 16.03.2021

39
39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

(526) «PRIME» և «MOTORS» բառերը և «SINCE

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20210362		

(111) 33235

(220) 25.02.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Արգիշտի 9, AM
(442) 16.03.2021
(540)

2020» գրառումն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, մուգ կապույտ և դեղին գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 1. բաղադրություններ տրանսպոր
տային միջոցների շարժիչները սառեցնելու
համար.
դաս 4. շարժիչի յուղ. տեխնիկական յուղեր.
քսանյութեր.
դաս 35. տրանսպորտային միջոցների
շարժիչները
սառեցնելու
համար
բաղա
դրանյութերի, շարժիչի յուղերի, տեխնիկական
յուղերի, քսանյութերի վաճառք (առևտուր):
____________________

(210) 20210438

(111) 33237

(220) 05.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 05.03.2031
(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20210407		

(111) 33236

(220) 03.03.2021

(151) 27.08.2021

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Ստեփանյան
Արմենի, Վայոց Ձոր, Արենի, փ. 20, տուն 1, AM
(442) 16.03.2021
(540)

			(181) 03.03.2031
(730) «Փռայմ մոթորս» ՍՊԸ, Երևան 0012,
Արաբկիր, Վաղարշյան 24/6/6, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(526) «WINES» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

40
40

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(210) 20210457		

(111) 33238

(526) «ՇԻՆՑԵՄԵՆՏ» գրառումն ինքնուրույն

(220) 09.03.2021

(151) 27.08.2021

պահպանության օբյեկտ չէ:

			(181) 09.03.2031
(730) «Տորիաներ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 46,
բն. 10, AM
(442) 16.03.2021
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և մուգ կարմիր գունային համակցու
թյամբ։
(511)
դաս 19. ցեմենտ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

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

(210) 20210540		

(111) 33240

(220) 16.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 16.03.2031
(730) «Կանատե» ՍՊԸ, Երևան, Մայիսի 9, շ. 13,
բն. 34, AM
(442) 16.04.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, կարմիր, սպիտակ և կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի, այդ թվում՝
պիցցայի պատրաստում և առաքում. պիցցա
մատուցող սրճարանների ծառայություններ,
ռեստորանների ծառայություններ, ինքնասպա
սարկման ռեստորանների ծառայություններ,
խորտկարանների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20210505		

(111) 33239

(220) 15.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Շինցեմենտ» ՍՊԸ, ք. Արարատ,
Շահումյան 5, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(511)
դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների
շրջանակներ
և
դրանց
մասեր,
որոնք
ընդգրկված են 20-րդ դասում. ոչ մետաղական
բեռնարկղեր.
փայտից,
խցանափայտից,
եղեգից, եղեգնափայտից, հյուսելու շիվերից,
սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից և այդ
բոլորի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված են
20-րդ դասում:
____________________

(210) 20210542		

(111) 33241

(220) 16.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 16.03.2031
(730) «Պրեմիում ֆուդ Լ» ՍՊԸ, Երևան 0008,
Էրեբունի, Ռոստովյան փ. 9, AM

41
41

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(442) 16.04.2021
(540)

(210) 20210543		

(111) 33242

(220) 16.03.2021

(151) 27.08.2021

09/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 16.03.2031
(730) ԲիոՆԹեք ՍԵ, DE
(442) 01.04.2021
(310) BG/N/2020/161157 (320) 23.12.2020 (330) BG
(540)

(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդկանց
համար:
(526) «PREMIUM» բառը և «L» տառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 29. միս. ձուկ (ձկան պահածոներ).
պահածոյացված.
սառեցված.
չորացված
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. մուրաբա. կոմպոտ.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
շոկոլադ. պաղպաղակ. շարբաթ և այլ սննդային
սառույցներ. պահածոյացված խոտաբույսեր.
քացախ. սոուսներ և այլ համեմունքներ. սառույց
(սառեցված ջուր).
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ
գարեջրի.
ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար, այն է՝ ապերիտիֆներ, թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, կոկտեյլներ,
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ), գինիներ, լիկյորներ, մեղրային
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի), բալի
օղի, սպիրտային ընպելիքներ, բրենդի, գինի
խաղողի չանչերից. ալկոհոլային խմիչքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(740) Արա Խզմալյան
____________________

(210) 20210544		

(111) 33243

(220) 16.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 16.03.2031
(730) Աղվան Ավագյան, Երևան, Վերին
Շենգավիթ, 2-րդ փ., շ. 5, բն. 32, AM
(442) 16.04.2021
(540)

(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ.
համերգավարների
ծառայություններ.
մրցույթների կազմակերպում (ուսումն ական
կամ զվարճալի). դեկորացիաների վարձույթ
շոու-ծրագրերի համար. վարյետեների ներկա
յացումն եր. երաժշտասրահների ներկայացում
ներ. նվագախմբերի ծառայություններ. շոուների
արտադրություն. ակումբների ծառայություններ
(զվարճություն կամ կրթություն). կոնֆերանս
ների կազմակերպում և անցկացում. վեհա

42
42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

ժողովն երի (կոնգրեսների) կազմակերպում և
անցկացում. դիսկոտեկների ծառայություններ.
զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղեկատ
վության տրամադրում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. սեմինարների կազմակերպում
և անցկացում. գիտաժողովն երի (սիմպոզիում
ների) կազմակերպում և անցկացում. ձայնային
սարքավորումն երի վարձակալություն. կարա
ոկե ծառայություններ. գիշերային ակումբ-սրճա
րանների ծառայություններ (զվարճություններ).
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
նորաձևության ցուցադրության կազմակեր
պում ժամանցի նպատակով. երաժշտական
արտադրանքի թողարկում. օգտագործողների
կարծիքների տրամադրում զվարճանքի կամ
մշակութային նպատակներով. օգտագործող
ների վարկանիշների տրամադրում զվարճու
թյունների կամ մշակութային նպատակներով:
____________________

(210) 20210546		

(111) 33244

(220) 16.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 16.03.2031
(730) Աղվան Ավագյան, Երևան, Վերին
Շենգավիթ, 2-րդ փ., շ. 5, բն. 32, AM
(442) 16.04.2021
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

յացումն եր. երաժշտասրահների ներկայացում
ներ. նվագախմբերի ծառայություններ. շոուների
արտադրություն. ակումբների ծառայություններ
(զվարճություն կամ կրթություն). կոնֆերանս
ների կազմակերպում և անցկացում. վեհա
ժողովն երի (կոնգրեսների) կազմակերպում և
անցկացում. դիսկոտեկների ծառայություններ.
զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղեկատ
վության տրամադրում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. սեմինարների կազմակերպում
և անցկացում. գիտաժողովն երի (սիմպոզիում
ների) կազմակերպում և անցկացում. ձայնային
սարքավորումն երի վարձակալություն. կարա
ոկե ծառայություններ. գիշերային ակումբ-սրճա
րանների ծառայություններ (զվարճություններ).
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
նորաձևության ցուցադրության կազմակեր
պում ժամանցի նպատակով. երաժշտական
արտադրանքի թողարկում. օգտագործողների
կարծիքների տրամադրում զվարճանքի կամ
մշակութային նպատակներով. օգտագործող
ների վարկանիշների տրամադրում զվարճու
թյունների կամ մշակութային նպատակներով:
____________________

(210) 20210556		

(111) 33245

(220) 18.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 18.03.2031
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 16.04.2021
(540)

(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ.
համերգավարների
ծառայություններ.
մրցույթների կազմակերպում (ուսումն ական
կամ զվարճալի). դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. վարյետեների ներկա

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված
ծխախոտ,
մախորկա.
ծխելու
ծխախոտ,
ծխամորճի
ծխախոտ, ինքնափաթթուկի
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծծելու ծխախոտ
«սնյուս».
սիգարետներ,
ծխագլանակներ,
էլեկտրոնային
սիգարետներ,
սիգարներ,
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ,
ընդգրկված 34-րդ դասում. ծխախոտաթուղթ,
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(210) 20210571		

(111) 33246

(210) 20210587		

(111) 33248

(220) 19.03.2021

(151) 27.08.2021

(220) 22.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 19.03.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047,
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM

			(181) 22.03.2031
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Արզնի, AM

(442) 01.04.2021
(540)

(442) 01.04.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

09/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 29. թռչնամիս:
____________________

սպիտակ, ծիրանագույն և նարնջագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20210585

(111) 33247

(220) 22.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 22.03.2031
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Արզնի, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(210) 20210588

(111) 33249

(220) 22.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 22.03.2031
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Արզնի, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(511)
դաս 29. ձու:
____________________

(210) 20210589

(111) 33250

(220) 22.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 22.03.2031
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Արզնի, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր:
____________________

(511)
դաս 29. ձու:
____________________

(210) 20210590		

(111) 33251

(220) 22.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 22.03.2031
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Արզնի, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում

(442) 01.04.2021
(540)

համակցությամբ։
(511)
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործ
վածքներ օդապարիկների համար. կենդա
նիների կաշին նմանակող գործվածքներ.
պաստառապատման գործվածքներ կահույքի
համար. լողանալու սպիտակեղեն (բացառու
թյամբ հագուստի). բաններներ մանածագործ
վածքից կամ պլաստմասսայից. աստառներ
բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշիկների տակդիրների համար. գործվածք
ներ կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ
սփռոցիկներ. շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոց
ներ. թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածք
ներ. անկողնու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ.
խտակտավ (վուշե գործվածք). անկողնու թղթե
ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. ճամփորդական ծածկո
ցաշալեր. կրեպ (նոսր գործվածք). կրեպոն.
կամկայե (նախշավոր) գործվածքներ. սպիտա
կեղենի գործվածքներ. գործվածքներ աստառի
համար. սավաններ. պատանքներ. մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից դրոշներ.
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից
գունազարդ դրոշակներ. նախշավոր կտոր ուղե
գորգերի (ուղելաթերի) համար. աղվափետու
րից վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ)
գործվածքներ. վարագույրների կապեր մանա
ծագործվածքից. ապակե սպասքը սրբելու անձե
ռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ
ասեղնագործության համար. ֆլանել. բայկա
(խավոտ գործվածք). բամբակե գործվածքներ
պանրի փաթաթվածքի համար. բումազե. մար
մին լվանալու թաթմաններ. գազե գործվածքներ
(շղարշ). ռետինապատված կտավ (բացառու
թյամբ գրասենյակային նպատակների համար
օգտագործվողների). մազե գործվածք (պար
կագործվածք). պատյաններ կահույքի համար.
մետաքսե գործվածքներ տպագրական շաբ
լոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի չթե
գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե գործ
վածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե գործվածք
ներ. անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակեղեն
նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակեղեն,

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր:
____________________

(210) 20210591		

(111) 33252

(220) 22.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 22.03.2031
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Արզնի, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(511)
դաս 29. ձու:
____________________

(210) 20210601		

(111) 33253

(220) 23.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 23.03.2031
(730) «Անինի» ՍՊԸ, Երևան, Նորաշեն թաղ., շ.
27, բն. 10, AM
(442) 01.04.2021
(540)
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բացառությամբ թղթից պատրաստվածի. սպի
տակեղեն տնային տնտեսության համար. սրբիչ
ներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար.
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար.
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից.
մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ մանա
ծագործվածքից. հակամոծակային ցանցեր.
բարձերեսներ. պլաստմասսայե նյութեր (գործ
վածքների փոխարինիչներ). ծանր վարագույր
ներ. գործվածքներ ռամիի (ճենականեփի)
թելքից. գործվածքներ արհեստական մետաք
սից. վարագույրներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. կոսմետիկական անձեռոցիկ
ներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք
ներ. շղարշ. գործվածքներ սպանեախոտից.
տաֆտա (նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկո
տաժի գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ.
զեֆիր (գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից
ամանատակեր. սեղանի մանածագործված
քից տակդիրներ. մանածագործական ոչ գործ
վածքային նյութեր. ներդրակներ քնապարկերի
համար. մանածագործվածքից անձեռոցիկներ
գրիմը մաքրելու համար. պիտակներ մանա
ծագործական
նյութերից.
մանածագործա
կան երեսպատման նյութեր պատերի համար.
մանածագործական գործվածքներ ապակե
թելքից. մանածագործական նյութեր զտելու
համար. գրամեքենաների ծածկոցներ մանա
ծագործվածքից. գործվածքներ թավաթելից.
պատյաններ բարձերի համար. սպասքի տակ
դրվող մանածագործվածքից դրոց
ներ. վեր
մակներ, ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծած
կոցներ. նյութեր մանածագործվածքի համար.
մանածագործական նյութեր կահույք պաստա
ռապատելու համար. գործվածքից պատյաններ
զուգարանակոնքերի կափարիչների համար.
ցնցուղարանի վարագույրներ մանածագործ
վածքից կամ պլաստմասսայից. գործվածքից
տակաշորեր մանկիկների համար, գործված
քից խանձարուրներ մանկիկների համար. վեր
մակներ
տնային
կենդանիների
համար.
քնապարկեր նորածինների համար. ծրարներ
նորածինների համար. քնապարկեր. մահճա
կալի ժանյակերիզներ. մանկական մահճակալ
ների բամպերներ (անկողնային սպիտակեղեն).
մուսլինի գործվածք.
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դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլ
պաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. միջա
տակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ.
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ.
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. մորթի
ներ (հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլ
պաներ. կոմբինեզոններ ջրային դահուկների
համար. կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք
ներծծող ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղ
միրաններ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատ
րաստի հագուստ. մանկական վարտիքներ
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ.
բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդ
ների համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակար
գային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիր
ներ շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժա
պավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարա
նոցը և ուսերը.
դաս 26. ժանյակներ, զարդաքուղ և ասեղ
նագործված իրեր, շքերիզային ժապավեններ
և ժապավենակապեր. կոճակներ, սեղմակո
ճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղ
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ներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.
մազերի զարդեր. դնովի մազեր: Կեղծամն եր,
արհեստական մազափնջեր, դնովի մորուք
ներ. հերակալներ, մազակապեր. ժապավեն
ներ և ժապավենակապեր՝ որպես արդուզարդի
պարագաներ կամ որպես մազերի զարդեր
օգտագործվող՝ պատրաստված ցանկացած
նյութից. ոչ թղթյա ժապավեններ և ժապավե
նակապեր նվերները փաթեթավորելու համար.
ցանցեր մազերի համար. ճարմանդներ, կայ
ծակ – ճարմանդներ. հուռութներ (կախազար
դեր), բացի թանկարժեք իրերի, բանալիների
օղակների կամ շղթաների համար նախա
տեսվածներից. Սուրբ ծննդյան արհեստական
դրասանգներ և պսակներ լույսերով. հատուկ
իրեր մազերը գանգրացնելու համար, օրի
նակ՝ մազերը գանգրացնելու էլեկտրական և
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ, բացի ձեռքի
գործիքներից, ծամկալներ մազերը գանգրաց
նելու համար, խոպոպաթղթեր
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ապարատ
ներ տեսախաղերի համար. մարմն ամարզական
և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր:
____________________

(210) 20210622		

(111) 33254

(220) 25.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 25.03.2031
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 16.04.2021
(540)
(526) «NEO» բառն ինքնուրույն պահպանության

09/1

№ՄԱՍ 1

(442) 16.04.2021
(540)

(526) «BALKAN GRILLS» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. արագ սննդի սպասարկման
ծառայություններ.
հանրային
սննդի
կազմակերպում. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում,
մատուցում.
խորտկարանների
ծառյություններ:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20210629		
(220) 26.03.2021

(111) 33256
(151) 27.08.2021

			(181) 26.03.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 16.04.2021
(310) 2020756498 (320) 10.10.2020 (330) RU
(540)

օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 21. ատամի խոզանակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210625		

(111) 33255

(220) 26.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 26.03.2031
(730)
«Գրիլյան»
ՍՊԸ,
Երևան
0060,
Հ.Հովհաննիսյան թաղ., շ. 27, բն. 32, AM

47
47

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(526) «STORE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդային նյութերի տարա
ծում. ապրանքների ցուցադրում. գովազդային
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի
նորացում. նմուշների տարածում. աճուրդային
վաճառք. գովազդային տեքստերի հրա
տարակում.
գովազդ.
ցուցափեղկերի
ձևավորում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. առցանց
գովազդ համակարգչային ցանցում. մանրա
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
արտաքին
գովազդ.
սպառողների
հավատարմության, խրախուսման և խթանման
ծրագրերի կազմակերպում և կառավարում.
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառք.
առցանց մանրածախ վաճառք. խանութի
ծառայություններ ապրանքների մանրածախ և
մեծածախ վաճառքի համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20210632		

(111) 33257

(220) 26.03.2021

(151) 27.08.2021

09/1

№ՄԱՍ 1

դաս 35. մարքեթինգային արշավների
կազմակերպում և անցկացում. գովազդային
ծառայություններ շրջակա միջավայրի վերա
բերյալ
հասարակությանը
իրազեկման
խթանման համար.
դաս 39. փոխադրումներ.
դաս 42. տեխնիկական հետազոտություն,
որոնում և վերլուծություն։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210633		

(111) 33258

(220) 26.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 26.03.2031
(730) Վեյլենթ ԲայոՍայենսիզ ԷլԷԼՍի, US
(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 5. միջատասպան միջոցներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20210636		

(111) 33259

(220) 29.03.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 29.03.2031
(730) Գարեգին Վարազդատի Գաբրիելյան,
Երևան 0032, Սեբաստիա 141/1, AM
(442) 16.04.2021
(540)

			(181) 26.03.2031
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն), JP
(442) 16.04.2021
(540)
(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո
մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր
և կրող մասեր.
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(511)
դաս 18. ծովափի պայուսակներ. կանացի
պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. պայուսակ
ներ. դրամապանակներ. տափակ ճամպրուկներ
փաստաթղթերի համար. դատարկ պիտույքա
տուփեր հարդարանքի իրերի համար. բանա
լիների պատյաններ. վարկային քարտերի
պատյաններ. այցեքարտերի պատյաններ.
դաս 25. բլուզներ. բերետներ. գլխարկներ.
բոաներ. տրիկոտաժեղեն. պարանոցի խողո
վակաձև շարֆեր. ներքնազգեստ. շապիկներ.
հագուստ. մորթիներ. զուգագուլպաներ. պատ
րաստի հագուստ. վերնազգեստ. բաճկոններ.
գլխա
շոր, որը ծած
կում է պա
րա
նո
ցը և ուսե
րը. շրջազգեստներ. զգեստներ. սպորտա
յին հագուստ. տակի շջազգեստներ. կանացի
ներքնաշապիկներ. կաշվե հագուստ. հագուստ
արհեստական կաշվից. կարճաթև մայկաներ.
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. սարաֆան
ներ. կիսատաբատներ. տաբատներ.
դաս
43.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ.
մոթելների
ծառայու
թյուններ. բարերի ծառայություններ. խորտկա
րանների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների ծառայություններ. հյուրանոցների ծառա
յություններ. ճաշարանների ծառայություններ.

(210) 20210693		

(111) 33261

(220) 02.04.2021

(151) 27.08.2021

09/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 02.04.2031
(730) Ուիլկինսոն Սորդ ԳմբՀ, DE
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս
համար։

3.

պատրաստուկներ

սափրվելու

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210699

(111) 33262

(220) 05.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 05.04.2031
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն), JP
(442) 16.04.2021
(540)

սրճարանների ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո
մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր
և կրող մասեր:

(210) 20210649		

(111) 33260

(220) 30.03.2021

(151) 27.08.2021

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

			(181) 30.03.2031
(730) «Սկանսիթի» ՍՊԸ, Երևան, Տ. Պետրոսյան
3, բն. 48, AM
(442) 16.04.2021
(540)

(210) 20210707		

(111) 33263

(220) 05.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 05.04.2031
(730) Արփինե Պետրոսի Մուրադյան, Երևան,
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM
(511)
դաս 35. ապրանքների մանրածախ և

(442) 16.04.2021
(540)

մեծածախ վաճառք:
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(511)
դաս 45. իրա
վաբանական ծառայություն
ներ, այն է՝ միջնորդություն վեճերը լուծե
լու հարցում. արբիտրաժի ծառայություններ.
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության
հարցերով. գործերի կառավարում հեղինակային
իրավունքի բնագավառում. հսկողություն մտա
վոր սեփականության բնագավառում իրավա
բանական անձանց համար. իրավաբանական
հետազոտություններ. դատարանում իրավունք
ների ներկայացում. վեճերի այլընտրանքային
(արտադատարանային) լուծման ծառայություն
ներ. իրավաբանական փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապ
ված իրավաբանական ծառայություններ. իրա
վաբանական խորհրդատվություն մրցույթների
հայտերին արձագանքելու վերաբերյալ. իրա
վաբանական հսկողության ծառայություններ.
իրավաբանական խորհրդատվություն արտո
նագրային քարտեզագրման ոլորտում. իրա
վաբանական
ծառայություններ
ներգաղթի
ոլորտում. փաստաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20210750		

(111) 33264

(220) 07.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 07.04.2031
(730) Լուսինե Սուքիասյան, Երևան,
Բուզանդի 53-55, բն. 8, AM
(442) 16.04.2021
(540)

Փ.

09/1

№ՄԱՍ 1

(526) « ՁԵՌՔՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 23 թելեր. բամբակյա թելեր և ման
վածքաթել. թելեր ասեղնագործության համար.
բրդե թելեր. կանեփի թելեր և մանվածքաթել.
թելեր և մանվածքաթել հնդկընկույզի թելքերից.
մետաքսե թելեր և մանվածքաթել. բամբակե
մանվածք. կարի թելեր և մանվածքաթել. ման
վածք. ջուտե թելեր և մանվածքաթել. բրդե ման
վածք. վուշե թելեր և մանվածքաթել. թելեր և
մանվածքաթել արհեստական թելքերից. լցակա
րելու համար թելեր և մանվածքաթել. մետաքսե
մանվածք.
մանածագործվածքային
թելեր
ապակեթելքից. ռետինե մանածագործական
թելեր և մանվածքաթել. մանածագործական
ձգուն թելեր և մանվածքաթել. մանածագործ
վածքային թելեր պլաստմասսայե նյութերից.
նուրբ մետաղաթել ասեղնագործության համար.
թավաթել (մանվածք).
դաս 25.
հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն, գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպա
ների կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժե
ղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ,
քրտնակալներ. տաբատակալներ. քուղերով
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. պարա
նոցի խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր. թասակ
ներ
(գլխարկ).
իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլ
պաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. կրծքա
կալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. կոշկե
ղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ (հագուստ).
հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ. քրտինք
ներծծող ներքնազգեստ. կոստյումն եր. պատ
րաստի հագուստ. մանկական վարտիքներ
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագուստ).
փողկապներ. տաբատներ. վերնազգեստ. ձեռ
նոցներ (հագուստ). շարֆ. կաշնե. վզնոց. գոտի-
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շարֆեր ծիսակարգային շարֆեր. տրիկոտաժե
հագուստ. մորթե թիկնոցներ. գաբարդիններ
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. գլխաշոր. որը ծածկում է պարա
նոցը և ուսերը. մանտո, շրջազգեստներ. բազ
կապատներ. գոգնոցներ (հագուստ). տնային
կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ).
մուշտակներ. զգեստներ. բրդյա բաճկոններ
(հագուստ). թիկնոցներ. ասեղնագործ հագուստ.
գլխարկներ. թաթմաններ. գլխաշորեր:
____________________

(210) 20210751		

(111) 33265

(220) 07.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 07.04.2031
(730) Լուսինե Սուքիասյան, Երևան,
Բուզանդի 53-55, բն. 8, AM

Փ.

(442) 16.04.2021
(540)

(526) «HANDMADE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 23 թելեր. բամբակյա թելեր և ման
վածքաթել. թելեր ասեղնագործության համար.
բրդե թելեր. կանեփի թելեր և մանվածքաթել.
թելեր և մանվածքաթել հնդկընկույզի թելքերից.
մետաքսե թելեր և մանվածքաթել. բամբակե
մանվածք. կարի թելեր և մանվածքաթել. ման
վածք. ջուտե թելեր և մանվածքաթել. բրդե ման
վածք. վուշե թելեր և մանվածքաթել. թելեր և
մանվածքաթել արհեստական թելքերից. լցակա
րելու համար թելեր և մանվածքաթել. մետաքսե
մանվածք.
մանածագործվածքային
թելեր
ապակեթելքից. ռետինե մանածագործական
թելեր և մանվածքաթել. մանածագործական
ձգուն թելեր և մանվածքաթել. մանածագործ
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վածքային թելեր պլաստմասսայե նյութերից.
նուրբ մետաղաթել ասեղնագործության համար.
թավաթել (մանվածք).
դաս 25.
հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն, գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպա
ների կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժե
ղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ,
քրտնակալներ. տաբատակալներ. քուղերով
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. պարա
նոցի խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր. թասակ
ներ
(գլխարկ).
իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլ
պաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. կրծքա
կալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. կոշկե
ղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ (հագուստ).
հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ. քրտինք
ներծծող ներքնազգեստ. կոստյումն եր. պատ
րաստի հագուստ. մանկական վարտիքներ
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագուստ).
փողկապներ. տաբատներ. վերնազգեստ. ձեռ
նոցներ (հագուստ). շարֆ. կաշնե. վզնոց. գոտիշարֆեր ծիսակարգային շարֆեր. տրիկոտաժե
հագուստ. մորթե թիկնոցներ. գաբարդիններ
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. գլխաշոր. որը ծածկում է պարա
նոցը և ուսերը. մանտո, շրջազգեստներ. բազ
կապատներ. գոգնոցներ (հագուստ). տնային
կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ).
մուշտակներ. զգեստներ. բրդյա բաճկոններ
(հագուստ). թիկնոցներ. ասեղնագործ հագուստ.
գլխարկներ. թաթմաններ, գլխաշորեր:
____________________

(210) 20210771		

(111) 33266

(220) 09.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 09.04.2031
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(730) «Արտել էլեկտրոնիկս» ԷլԷլՍի, UZ
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 7. գազոնահնձիչներ (մեքենաներ).
մեխանիկական գազոնահնձիչներ. էլեկտրա
կան գազոնահնձիչներ. ձեռքի էլեկտրական
գայլիկոնիչներ. էլեկտրական գայլիկոնիչներ.
սննդամթերքի էլեկտրական ջարդիչներ կենցա
ղային նպատակներով օգտագործման համար.
խոհանոցային էլեկտրական աղացներ(մանրա
տիչներ). մսի աղացներ (մանրատիչներ), կենցա
ղային էլեկտրական մսաղացներ (մեքենաներ).
խոհանոցային կենցաղային էլեկտրական կոմ
բայններ. սրճաղացներ, բացառությամբ ձեռքի
սրճաղացների. էլեկտրական սրճաղացներ.
ամանեղեն լվացող մեքենաներ. հատակը լվա
ցող մեքենաներ. բանջարեղեն և միրգ մաքրելու
մեքենաներ. հաց կտրող մեքենաներ. գորգա
պատվածքները մաքրող մեքենաներ. էլեկտրա
կան մեքենաներ և սարքեր մաքրելու համար.
խոհանոցային էլեկտրական մեքենաներ. սպի
տակեղենի մզիչ մեքենաներ. ամանեղեն լվա
ցող մեքենաներ կենցաղային նպատակների
համար. կենցաղային լվացքի մեքենաներ.
լվացքի մեքենաներ (սպիտակեղենի համար).
էլեկտրական լվացքի մեքենաներ կենցաղա
յին նպատակների համար. կարի մեքենաներ.
խոհանոցային էլեկտրական խառնիչներ. ձեռքի
կենցաղային էլեկտրական խառնիչներ. էլեկտ
րական խառնիչներ կենցաղային նպատակների
համար. մսաղացներ (մեքենաներ). Էլեկտրա
կան մսաղացներ. փոշեկուլներ. փոշեկուլներ
կենցաղային նպատակների համար. փոշեկուլ
ներ չոր և խոնավ մաքրման համար. էլեկտրա
կան փոշեկուլներ. կենցաղային էլեկտրական
հարիչներ. կենցաղային էլեկտրական հյութամ
զիչներ. էլեկտրական հյութամզիչներ մրգերի
համար. մրգային էլեկտրական հյութամզիչներ.
էլեկտրական հյութամզիչներ.
դաս 9. ռադիո և հեռուստատեսային սար
քեր. հեռախոսներ. շարժական հեռախոսներ.
անլար հեռախոսներ. բջջային հեռախոսներ.
հեռուստացույցներ. ավտոմոբիլային հեռուս
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տացույցներ. պլազմային հեռուստացույցներ.
ռադիոսարքեր. ռադիոընդունիչներ. ավտո
մոբիլային ռադիոընդունիչներ. ռադիոհաղոր
դիչներ տրանսպորտային միջոցների համար.
ռադիոընդունիչներ
և
ռադիոհաղորդիչներ
(հեռակապ). դյուրակիր ռադիոընդունիչներ. լու
սանկարչական ապարատներ.
դաս
11.
ապարատներ
ախտահան
ման համար. ապարատներ օդի հոտազերծ
ման համար. էլեկտրական ապարատներ օդի
հոտազերծման համար. սարքեր սառեցման
համար. ըմպելիքներ սառեցնելու ապարատ
ներ. կերակուրներ տաքացնելու էլեկտրական
ապարատներ. սառնարանային ապարատ
ներ և մեքենաներ. ջրի լավորակման ապա
րատներ. օդի լավորակման ապարատներ
կենցաղային նպատակների համար. սառ
ցարանային ապարատներ. սառցարանային
էլեկտրական ապարատներ. սառցարանային
էլեկտրական ապարատներ կենցաղային նպա
տակների համար. ջեռուցման և հովացման
սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ բաշխելու
համար. սենյակների սառեցման էլեկտրական
ապարատներ. սենյակների սառեցման էլեկտ
րական ապարատներ կենցաղային նպատակ
ների համար. օդի մաքրման ապարատներ.
էլեկտրական ապարատներ թեյ և սուրճ պատ
րաստելու համար. կենցաղային էլեկտրական
օդափոխիչներ. օդափոխիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. օդափոխիչներ (օդի
լավորակում). դյուրակիր էլեկտրական օդափո
խիչներ. առաստաղի օդափոխիչներ. օդափո
խիչներ (օդի լավորակման տեղակայանքների
մասեր). էլեկտրական օդափոխիչներ. էլեկտ
րական օդափոխիչներ կենցաղային նպատակ
ների համար. էլեկտրաջեռուցմամբ կախիչներ
սրբիչների համար. գազային ջրատաքացուցիչ
ներ. գազային ջրատաքացուցիչներ կենցաղա
յին նպատակների համար. ջրատաքացուցիչներ
կենցաղային նպատակների համար. կենցաղա
յին օդամաքրիչներ. օդամաքրիչներ կենցա
ղային նպատակների համար. օդամաքրիչներ
խոհանոցների համար. օդաքաշ պահարան
ներ խոհանոցների համար. էլեկտրական ջեր
մակներ. գրիլի խոհանոցային ապարատներ.
գազային գրիլեր. էլեկտրական գրիլեր. գազա
յին վառարաններ (ջեռոցներ). գազային կրա
կարաններ
(կերակուրներ
պատրաստելու
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սարքեր). էլեկտրական կրակարաններ. սառ
նարանների սառնախցիկներ. էլեկտրական
սառնախցիկներ. էլեկտրական կաթսաներ
ձու եփելու համար. էլեկտրական կաթսաներ.
էլեկտրական սրճեփներ էսպրեսսոյի համար.
էլեկտրական սրճեփներ. էլեկտրական սրճեփ
ներ կենցաղային նպատակների համար.
էլեկտրական սրճամաններ.
քուլերներ (ջրի
բաշխման սարք). բազմապրոֆիլ կաթսաներ.
խոհանոցային գազային վառարաններ. խոհա
նոցային գազային վառարաններ կենցաղային
նպատակների համար. խոհանոցային վառա
րաններ կենցաղային նպատակների համար.
էլեկտրական խոհանոցային վառարաններ.
էլեկտրական խոհանոցային վառարաններ
կենցաղային նպատակների համար. միկրոա
լիքային վառարաններ (սնունդ պատրաստելու
համար). խոհանոցային սալօջախներ. խոհա
նոցային գազային սալօջախներ կենցաղային
նպատակների համար. էլեկտրական խոհա
նոցային սալօջախներ. էլեկտրական սարքեր
բրինձ պատրաստելու համար. էլեկտրական
ռադիատորներ. էլեկտրական շուտեփուկներ.
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. սպի
տակեղենի կենցաղային էլեկտրական չորուցիչ
ներ. չորուցիչներ մազերի համար. էլեկտրական
չորուցիչներ մազերի համար. հաց բովելու սար
քեր (տոստեր). հաց բովելու էլեկտրական սար
քեր (տոստեր). սառնարաններ. էլեկտրական
ճարպաջեռոցներ. էլեկտրական թեյամաններ.
սառցապահարաններ. սառնապահարաններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
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(210) 20210786		

(111) 33267

(220) 14.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 14.04.2031
(730)
«Խաչի
աղբյուր»
ՍՊԸ,
Երևան,
Մ.Ավետիսյան 1-ին փող., տուն 23, AM
(442) 03.05.2021
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. դոն
դող. սննդային ճարպեր. գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտա
կուց. արյունախառն երշիկ. արգանակներ.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու
համար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորաց
րած կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու
դրած մանր վարունգ. պահածոյացված բան
ջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. սննդա
յին յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ.
շաքարապատ մրգեր. կրոկետներ. խուրմա.
կաթ. ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր.
մրգային դոնդող. պտղամիս. միս. սննդային
դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. կոճապղ
պեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային յուղ
արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային յուղ.
խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. բանջարե
ղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուքներ
(էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս. կաթի գերակշ
ռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային
շիճուկ. կաթնամթերք. բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդա
յին ոսկրածուծ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. մանրաթթու. պահա
ծո
յաց
ված սի
սեռ. նրբեր
շիկ. աղը դրած միս.
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստե
լու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենային
աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. կենդանական սննդային ճարպեր.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդա
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յին յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. պահածոյացված միս. հարած սերուցք.
խոզի միս. մրգային պահածոներ. մսի պահա
ծոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կար
տոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի
մրգանույշ. թահինի. հումուս. թեթև նախու
տեստներ մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի.
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածո
յացված պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր.
բանջարեղենի մուսեր. մշակված սերմեր. սննդի
համար պատրաստված հալվե վերա. պահա
ծոյացված սխտոր. պրոտեինի բարձր պարու
նակությամբ կաթ. կտավատի սննդային յուղ.
ցածր կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպ
սեր. կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական
նպատակների համար. կոմպոտներ. խտաց
րած կաթ. թթվասեր. կաթնաթթվային խմորու
մով եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի
մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավի
ար. գետնընկույզի կաթ խոհարարական նպա
տակների համար. նշի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. բրնձի կաթ. պահածո
յացված արտիճուկ. կաթի փոշի. շաքարապատ
ված ընկույզներ. բուրավետացված ընկույզներ.
մշակված պնդուկ. պահածոյացված հատապ
տուղներ. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի
հյութ խոհարարական նպատակների համար.
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ.
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը մամլ
ման եղանակով ստացված ձիթապտղի սննդա
յին յուղ. մշակված քաղցր եգիպտացորեն.
ըն
կույ
զի հիմ
քով հա
ցին քսվող սնունդ. կար
տոֆիլի 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.
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած
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մրգային խմոր. մշակված բանջարեղեն. մշակ
ված մրգեր. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթ
ներ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա.
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ պատ
րաստելու համար. մրգային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. հացին քսվող սնունդ
բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար խոհա
րարական նպատակների համար. կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղ
պեղ.
դաս 30. մակարոնեղեն. նշով խմոր. անի
սոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. հրուշակե
ղեն Նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու
համար. ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավե
տարարներ. անուշաբույր պատրաստուկներ
սննդի համար. համեմանք. անթթխմոր հաց.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետ
ներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆ
լիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ.
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչ
ներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելա
պես խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամո
քանք). հացահատիկային արտադրանք. ծամոն
(մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ.
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամո
քանք). համեմունքներ. շաքարով հրուշակեղեն.
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. պաղ
պաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային էսենցիա
(բնահյութ), բացառությամբ եթերային էսեն
ցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացո
րենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր.
սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատ
րաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. բուրավե
տարարներ հրուշակեղենի համար (բացառու
թյամբ եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշա
կեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. բնա
կան կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական
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նպատակների համար. սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակներ.
սննդային սառույց. պաղպաղակ պատրաստե
լու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակե
ղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային յու
ղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների համար,
բացառությամբ եթերային յուղերի. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձա
վար. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն).
գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրե
ղացված նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահա
տիկային արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք).
կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ)
սննդի հա
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ
տա
գոր
ծելու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք).
մեղվամոր կաթ. սուշի. տոմատի սոուս. մայո
նեզ. աղի բլիթներ. եփած կրեմ. մրգային դոն
դող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ.
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային
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սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանա
յին ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ.
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք.
միսո. սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկ
ների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգա
յին խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուր
գեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքար խոհարարական
նպատակների համար . սոուսներ մակարո
նեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերև
ներ. խմոր հրուշակեղենի համար. վարենիկներ
(լցոնված խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկո
լադե զարդարանքներ տորթերի համար. քաղց
րավենիքից պատրաստված զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի
ալ յուր. մանրացրած սխտոր (համեմունք). բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
բարկահամ բլիթներ. խառնուրդներ բարկահամ
բլիթի համար. բուրիտո. ուտելի թուղթ. ուտելի
բրնձե թուղթ. հա
ցին քսվող սնունդ շո
կո
լա
դի
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարու
նակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի հիմքով խմո
րագնդիկներ. ագավայի օշարակ (բնական
քաղցրացնող). հայելային մակերեսով քաղց
րաշերտ (ջնարակ). սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրա
մասը բրինձն է. սառեցումով չորացրած ճաշա
տեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրամասը
մակարոնն է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.
կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարե
ղենի և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ.
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մշակված սերմն ահատիկներ որպես համեմունք
օգտագործելու համար. քնջութի սերմն ահա
տիկներ (համեմունք). թթու դրած բանջարեղեն
սուր համեմունքով (պիկալիլի). մշակված կինոա.
բլղուր. մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի
ալ յուր. լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձո
րի սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտո
ֆիլի հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի կրեկերներ. սառեցված տաշեղներ քաղց
րացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը թար
մացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը
թարմացնող ծամոններ. հաց առանց սնձա
նի. հնդկարմավ (համեմունք). պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. ոչ ալկոհո
լային մրգային ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային
հիմքով ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրու
թյուններ ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ պատ
րաստելու համար. մրգահյութեր. օշարակ
ներ ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ).
բաղադրություններ գազավորված ջուր արտադ
րելու համար. լիթիումաջուր. հանքային ջրեր
(ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր.
լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտո
նիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ.
կվաս. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմ
քով. սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
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պրոտեինով հարստացված սպորտային ըմպե
լիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլա
յին ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպե
լիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից պատ
րաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________
(210) 20210792		

(111) 33268

(220) 15.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 15.04.2031
(730) «Մադեռա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 6, տուն
10/3, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիրը և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. կահավորանք (կահույք):
____________________

(210) 20210793		

(111) 33269

(220) 15.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 15.04.2031
(730) ՅուԷյԷս ֆարմասյութիքլս ՓիԹիՈՒայ
Լթդ, AU
(442) 03.05.2021
(540)
(511)
դաս 3. մաշկի սննդարար կրեմներ. մաշկի
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. մաշկի սկրաբ ժելեր, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
հատով օճառներ հարդարանքի համար. ոչ
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. հեշտոցային լուծույթներ
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման
համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան
____________________
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(210) 20210794		

(111) 33270

(210) 20210821		

(111) 33272

(220) 15.04.2021

(151) 27.08.2021

(220) 19.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 15.04.2031
(730) ՅուԷյԷս ֆարմասյութիքլս ՓիԹիՈՒայ
Լթդ, AU
(442) 03.05.2021
(540)
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			(181) 19.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Մելիքյան
Զորիկի, ՀՀ, Երևան 0081, ՄալաթիաՍեբաստիա, Հաղթանակ 10, տուն 16, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 3. մաշկի սննդարար կրեմներ. մաշկի
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. մաշկի սկրաբ ժելեր, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
հատով օճառներ հարդարանքի համար. ոչ
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. ոչ բուժական կրեմներ
ծերացման դեմ. դեմքը լվանալու միջոցներ.
դեմքի կոսմետիկական դիմակներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան
____________________

(210) 20210795		

(111) 33271

(220) 15.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 15.04.2031
(730) ՅուԷյԷս ֆարմասյութիքլս ՓիԹիՈՒայ
Լթդ, AU
(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական լոսյոններ մաշկը
խնամելու համար. կոսմետիկական կրեմներ
մաշկը խնամելու համար. հատով օճառներ
հարդարանքի համար. մաշկը սպիտակեցնող
կոսմետիկական կրեմներ. մաշկը սպիտակեցնող
կոսմետիկական լոսյոններ. ոչ դեղագործական
հակաթեփային
շամպուն.
ոչ
բուժական
լոսյոններ մազերի համար. ոչ բուժական
շամպուններ. մազերի լավորակիչներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 6. երկաթբետոնե համակցության
երկաթյա դետալներ. երկաթյա կոնստրուկ
տիվ դետալներ. մետաղական ամրանանյութեր
բետոնի համար. շինարարական մետաղական
ամրան. մետաղական ամրանանյութեր խողո
վակների համար. շինարարական մետաղա
կան ամրանանյութեր. մետաղալար զոդման
համար. գործվածքներ մետաղալարից. պող
պատե խողովակներ. մետաղական խողովակ
ներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ.
խողովակների
մետաղական
արմունկներ.
ցամաքուրդային մետաղական խողովակներ.
մետաղական
խողովակներ.
մետաղական
կցորդիչներ խողովակների համար. մետաղա
կան միացքներ խողովակների համար. մետա
ղական արմատուր սեղմված օդի խողովակների
համար. մետաղական ամրանանյութեր խողո
վակների համար. սեղմիչ մետաղական հարմա
րանքներ խողովակների համար. մետաղական
անուրներ մալուխները և խողովակներն ամրաց
նելու համար. ցամաքուրդային խողովակների
մետաղական կափույրներ. ջրհորդան մետա
ղական խողովակներ. ջրմուղի խողովակների
մետաղական փականներ. ծխնելույզի մետաղա
կան խողովակներ. մետաղական խողովակներ
օդափոխիչ և օդի լավորակման հարմարանք
ների համար.
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դաս 35. երկաթբետոնե համակցության
երկաթյա դետալների, երկաթյա կոնստրուկ
տիվ դետալների, բետոնի համար մետա
ղական ամրանանյութերի, շինարարական
մետաղական ամրանի, խողովակների համար
մետաղական ամրանանյութերի, շինարարա
կան մետաղական ամրանանյութերի, զոդ
ման համար մետաղալարի, մետաղալարից
գործվածքների, պողպատե խողովակների,
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի
համար մետաղական խողովակների, ջրմուղի
մետաղական խողովակների, խողովակների
մետաղական արմունկների, ցամաքուրդա
յին մետաղական խողովակների, մետաղական
խողովակների, խողովակների համար մետա
ղական կցորդիչների, խողովակների համար
մետաղական միացքների, սեղմված օդի խողո
վակների համար մետաղական արմատուրի,
խողովակների համար մետաղական ամրա
նանյութերի, խողովակների համար սեղմիչ
մետաղական հարմարանքների, մալուխները և
խողովակներն ամրացնելու համար մետաղա
կան անուրների, ցամաքուրդային խողովակ
ների մետաղական կափույրների, ջրհորդան
մետաղական խողովակների, ջրմուղի խողո
վակների մետաղական փականների, ծխնե
լույզի մետաղական խողովակների, օդափոխիչ
և օդի լավորակման հարմարանքների համար
մետաղական խողովակների մանրածախ և
մեծածախ վաճառք, անյդ թվում նաև առցանց։
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20210839

(111) 33273

(220) 21.04.2021

(151) 27.08.2021

(210) 20210841		

(111) 33274

(220) 21.04.2021

(151) 27.08.2021
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			(181) 21.04.2031
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE
(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20210845

(111) 33275

(220) 21.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 21.04.2031
(730) «Ռաֆ ֆլոր» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ալ.
Մանուկյան 7, բն. 52, AM
(442) 03.05.2021
(540)

			(181) 21.04.2031
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

(526) «FLOOR» բառն ինքնուրույն պահպանության

(442) 03.05.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

օբյեկտ չէ:
կապույտ, բաց կապույտ, կարմիր և սպիտակ

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ապրանքների ներմուծման և
արտահանման ծառայություններ. մեծածախ
կամ մանրածախ վաճառք, մասնավորապես՝
վինիլային (ՊՎՔ) հատակների, կովրոլինի,

58
58

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

փայտե
մանրահատակների,
սոսինձների,
նախաներկերի, ինքնահարթեցվող հատակի
շաղախների, փայտե շրիշակների, հատակի
մաքրող միջոցների, հատակի մածիկի, ռետինե
հատակների, ալ յումինե պրոֆիլների, ռետինե
պրոֆիլների, դռների և պարագաների, ճակա
տային ցանցերի, դյուբելների ներմուծում և
վաճառք.
դաս 37. ապրանքների տեղադրման և
վերանորոգման ծառայություններ, մասնավո
րապես՝ վինիլային (ՊՎՔ) հատակների, կով
րոլինի, փայտե մանրահատակների, ռետինե
հատակների, դռների և պարագաների տեղադ
րում և վերանորոգում:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20210855

(111) 33277

(220) 22.04.2021

(151) 27.08.2021

09/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 22.04.2031
(730) «Գիսանե» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Դավիթաշեն
թաղ. 3, 10/3, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(526) «ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ», «ЛАБОРАТОРИИ»
և «LABORATORIES» գրառումներն ինքնուրույն

(210) 20210854

(111) 33276

(220) 22.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 22.04.2031
(730) «Գիսանե» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Դավիթաշեն
թաղ. 3, 10/3, AM
(442) 03.05.2021
(540)

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
գույնով։
(511)
դաս 44. ծառայություններ ախտորոշման և
բուժման նպատակով. բժշկական զննում:
____________________

(210) 20210886

(111) 33278

(220) 26.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 26.04.2031
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(526) «ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐ», «ПОЛИКЛИНИКИ»
և «POLYCLINICS» գրառումներն ինքնուրույն

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
գույնով։
(511)
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20210901		

(111) 33279

(220) 27.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 27.04.2031
(730) «Իգովազդ» ՍՊԸ, Երևան, Մայիսի 9, շ.
51, բն. 176, AM

59
59

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(442) 17.05.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է սև, սպիտակ և բաց կապույտ գունային

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդային հայտարարու
թյուն
ների տարածում. գովազդի, շուկայավարման և
խթանման ծառայություններ:
____________________

(210) 20210911		

(111) 33280

(220) 28.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 28.04.2031
(730) «Խաչեն վայնզ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Խաչատրյան 12/1-1, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20210916		

(111) 33281

(220) 28.04.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 28.04.2031
(730) Սարգիս Վոլոդյայի Կարապետյան, ՀՀ,
Երևան, Սայաթ-Նովա 40, բն. 26, AM
(442) 17.05.2021
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

համակցությամբ:
(511)
դաս 6. դռների մետաղական նեցուկներ,
դռների մետաղական սահմանափակիչներ.
դռների մետաղական միջակապեր. դռան
մետաղական բռնակներ. դռան մետաղական
սողնակներ. դռան մետաղական շեմեր. դռների
մետաղական
հենարաններ.
մետաղական
ծխնիներ. մետաղական դռներ.
դաս 19. ոչ մետաղական դռներ. փեղկավոր
ոչ մետաղական դռներ. դռների ոչ մետաղական
լողաթներ. դռների ոչ մետաղական փեղկեր.
դռների ոչ մետաղական շեմեր. երկկողմ
բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ
մետաղական ակորդեոն դռներ. դռան ոչ
մետաղական միջակապեր.
դաս
20.
դռան
ոչ
մետաղական
բռնակներ. դռների ոչ մետաղական փակեր.
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից
սահմանափակիչներ.
դաս 35. դռների մետաղական նեցուկների,
դռների մետաղական սահմանափակիչների,
դռների մետաղական միջակապերի, դռան
մետաղական բռնակների, դռան մետաղական
սողնակների, դռան մետաղական շեմերի,
դռների
մետաղական
հենարանների,
մետաղական ծխնիների. մետաղական դռների,
ոչ մետաղական դռների, փեղկավոր ոչ
մետաղական դռների, դռների ոչ մետաղական
լողաթների,
դռների
ոչ
մետաղական
փեղկերի, դռների ոչ մետաղական շեմերի,
երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական
դռների, ոչ մետաղական ակորդեոն դռների,
դռան ոչ մետաղական միջակապերի, դռան
ոչ մետաղական բռնակների, դռների ոչ
մետաղական փակերի, դռների ոչ մետաղական
կամ
կաուչուկից
սահմանափակիչների
ցուցադրում և վաճառք, այդ թվում առցանց.
մանրածախ վաճառքի նպատակով վերը
նշված բոլոր ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

60
60

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(210) 20210942		

(111) 33282

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին

(220) 29.04.2021

(151) 27.08.2021

և կապույտ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 13. ացետիլնիտրաթաղանթանյութ.
հրետասայլեր (րետանիh). պայթուցիկ փամ
փուշտներ. պայթուցիկ նյութեր ամոնիումի նիտ
րատի հիմքի վրա. ճայթիչներ (դետոնատոր).
ինքնագնաց զենքեր. արցունքաբեր գազով
զենքեր. հրազեն. հրազենի փողանցքերի մաքր
ման խոզանակներ. հրավառելիք. հրետա
նային զենքեր (հրանոթ). բալիստիկ արկեր.
հարմարանքներ փամփշտակալները լցավորե
լու համար. բենգալ յան կրակներ. բռնկիչ մոմեր.
փամփուշտի
պարկուճներ.
թնդանոթներ.
զենքի փողեր. կարաբիններ. փամփուշտներ.
հարմարանքներ փամփուշտներով լիցքավորե
լու համար. փամփշտակալներ. որսորդական
հրազեն. ռազմամթերք. հրազենի հրահաններ.
վառոդամաններ. հրաբամբակ. հրազենի հրա
նոթափողերի հետնամասեր. դինամիտ. զենքի
պատյաններ. պայթուցիկ նյութեր. ազդանշա
նային հրթիռներ. հրացաններ (զենք). հրա
ցանի ագուստներ. նշանառության հայելիներ
հրազենի համար. հրազենի ձգանների պաշտ
պանիչ բռնակներ. որսորդական կոտորուք.
ռազմամթերք հրազենի համար. հրթիռանետ
ներ. ականների պայթուցիչներ. ականներ
(զինամթերք). գնդացիրներ. ականանետներ
(հրազեն). հրետանային արկեր. ատրճանակ
ներ (զենք). սև վա
ռոդ. վա
ռոդ. ար
կեր(զենք).
ինքնաբոցավառվող նյութեր. հրատեխնիկա
կան միջոցներ. ատրճանակներ. ծանր հրանոթ
ների դարձյակներ. հրետանային հենարաններ.
նշանոցներ հրազենի համար, բացառությամբ
օպտիկականի. օդաճնշական ատրճանակ
ներ (զենք). բռնկման պատրույգներ հրազենի
համար. պայթուցիչներ. բռնկման քուղեր հրա
զենի համար. զենքերի սրակալներ. մառա
խուղի ժամանակ օգտագործվող պայթյունային
ազդանշանիչներ. նշանոցներ հրազենի համար
(բացառությամբ օպտիկականի). հրապատիճ
– ճայթիչներ, բացառությամբ խաղալիքների.
ռեակտիվ արկեր (արկեր). հարպունային հրա
ցաններ (զենք). խլարարներ զենքերի համար.
տանկեր. վառոդապատիճներ. հեղուկացիր
ներ անհատական պաշտպանության համար.
զինամթերքի համար նախատեսված գոտի
ներ. ավտոմատ զենքի փամփուշտի ժապավեն

			(181) 29.04.2031
(730) «ՋիԷմԲի» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 95/32,
AM
(442) 17.05.2021
(540)

(526) «bags» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 16.
թղթե տոպրակներ, տուփեր,
պայուսակներ, ծրարներ:
____________________

(210) 20210955		

(111) 33283

(220) 03.05.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 03.05.2031
(730) Պրոգրես նորարական տեխնոլոգիա
ների և հետազոտությունների միջազգային
հիմնադրամ, Երևան, Կոմիտասի պող. 2, բն.
27, AM
(442) 17.05.2021
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

61
61

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

ներ. տորպեդներ. ձեռքի զենք (հրազեն). ձեռքի
նռնակներ. ազդանշանային ատրճանակներ.
փրկարարական, պայթուցիկ կամ հրատեխնի
կական ազդանշաններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
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համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
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կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար:
____________________

(210) 20210960

(111) 33284

(220) 03.05.2021

(151) 27.08.2021
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			(181) 03.05.2031
(730) Մաքսիոն Սոլար Փթե. Լթդ., SG
(442) 17.05.2021
(540)
(511)
դաս
9.
արևային
մարտկոցներ.
արևային մարտկոցների տարրեր. սարքեր
արևային
ճառագայթումը
էլեկտրական
էներգիայի
փոխակերպելու
համար,
այն
է՝ ֆոտոէլեկտրական արևային մոդուլներ,
տանիքածածկի ֆոտոէլեկտրական տարրեր և
երեսապատման ֆոտոէլեկտրական պանելներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210962		

(111) 33285

(220) 03.05.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 03.05.2031
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,
ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(526) Բացի «FROM THE LANDS OF ARARAT»
գրառումից մնացած բոլոր գրառումներն ու թվերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մարմնագույն, ոսկեգույն, կանաչ, կարմիր,
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________
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63

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(210) 20210967		

(111) 33286

(210) 20210974		

(111) 33288

(220) 04.05.2021

(151) 27.08.2021

(220) 04.05.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 04.05.2031
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 5. վնասատու բույսերի և կենդանիների
ոչնչացման պատրաստուկներ. միջատասպան
միջոցներ. ցեցից պաշտպանող միջոցներ.
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ֆունգիցիդներ.
ռոդենտիցիդներ (կրծողների դեմ միջոցներ)։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20210968

(111) 33287

(220) 04.05.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 04.05.2031
(730) «Լուսայգ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2,
67 տարածք, AM
(442) 17.05.2021
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 04.05.2031
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դեղամիջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210980

(111) 33289

(220) 04.05.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 04.05.2031
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 17.05.2021
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դեղամիջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210981		

(111) 33290

(220) 04.05.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 04.05.2031
(730) Գարիկ Էդգարի Նազարյան, Երևան, Վ.
Աճեմյան 18, բն. 11, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով ապահովման
ծառայություններ, այն է՝ ռեստորանների
ծառայություններ:
____________________

64
64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
բաց և մուգ մոխրագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. օղի.
դաս 39. շշալցման ծառայություններ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20211028		

(111) 33291

(220) 11.05.2021

(151) 27.08.2021

			(181) 11.05.2031
(730) «Մառ լոու» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 10, բն.
15, AM
(442) 17.05.2021
(540)

09/1

№ՄԱՍ 1

(526) «LAW FIRM» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. իրավաբանական հետազոտություններ.
դատարանում իրավունքների ներկայացում.
ծրագրային
ապահովման
լիցենզավորում.
(իրավաբանական ծառայություններ). դոմեն
անունների գրանցում (իրավաբանական ծառա
յություններ). վեճերի այլընտրանքային (արտա
դատարանային) լուծման ծառայություններ.
իրավաբանական
փաստաթղթերի
նախա
պատրաստում. լիցենզիաների իրավաբանա
կան կառավարում. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապ
ված իրավաբանական ծառայություններ. իրա
վաբանական խորհրդատվություն մրցույթների
հայտերին արձագանքելու վերաբերյալ. լիցեն
զավորում (իրավաբանական ծառայություններ).
իրավաբանական հսկողության ծառայություն
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն
արտոնագրային քարտեզագրման ոլորտում.
փաստաբանական ծառայություններ. միջնոր
դություն վեճերը լուծելու հարցում:
____________________
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65

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.09.2021

09/1

№ՄԱՍ 1

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

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

6705		

02.08.2031

Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

6796		

02.08.2031

Օսոթսփա Փաբլիք Քոմփանի Լիմիթիդ, TH

6797		

02.08.2031

Օսոթսփա Փաբլիք Քոմփանի Լիմիթիդ, TH

7184		

30.01.2032

Տելեֆոնակտիեբոլագետ ԼՄ Էրիկսոն, SE

17726

22.07.2031

«Մոբայլ պլազա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 2-2, AM

18083

13.10.2031

«ՍԱՍ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 18 շ., AM

18103

11.10.2031

ԱՄԵՐԻՔՆ ԷՔՍՓՐԵՍՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ ԸՆԴ ԴԻՎԵԼՓՄՆԹ ՔՈՐՓ., US

18104

11.10.2031

ԱՄԵՐԻՔՆ ԷՔՍՓՐԵՍՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ ԸՆԴ ԴԻՎԵԼՓՄՆԹ ՔՈՐՓ., US

18164

11.10.2031

«Գանջալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 69/1, AM

18200

16.08.2031

Թոթո Լթդ., JP

18239

02.09.2031

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

18252

19.08.2031

«Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Արշակունյաց 77/3, AM

18253

19.08.2031

Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ, Երևան, Հալաբյան 16, AM

18254

19.08.2031

Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ, Երևան, Հալաբյան 16, AM

18316

05.10.2031

Թոթո Լթդ., 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Japan, JP

18439

02.11.2031

Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR

18534

15.09.2031

Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR

18535

15.09.2031

Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR

18811		

08.02.2032

Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա ( նաև առևտուր անող որպես

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

				

Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

19389

Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

14.06.2032

66
66

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ԵՎ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ
ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ
(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝
ԹՎՈՒՄ՝
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ)
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
01.09.2021

№

09/1

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին
Գրանցում No 2627
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 28473
73 (1) Լիցենզատու «Վինթրենդ Ռիթեյլ Գրուպ»
ՍՊԸ, 121596, ք Մոսկվա, Գորբունովի փողոց,
տուն 2, շենք 3, տարածք 2-րդ, սենյակ 12, RU
73 (2) Լիցենզառու «Հոկտեմբերյանի գինուկոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ՀՀ Արմավիրի մարզ,
գյուղ Այգեվան, 5-րդ փող., 1-ին նրբ., 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.08.2021
--------------

Գրանցում No 2628
Ապրանքային նշանի իրավունքների
փոխանցում
(11) Վկայական No 28840, 28913, 29141
73 (1) Իրավատեր Թեքթրոնիք Փաուըր Թուլս
Թեքնոլըջի Լիմիթիդ, Trident Chambers, P.O.
Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
(VG), VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող Թեքթրոնիք
Քորդլես ՋիՓի, 100 Innovation Way, Anderson SC
29621, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.08.2021
--------------

Գրանցում No 2629
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32651
73 (1) Իրավատեր Պատրիկ Աբնուսի, Երևան,
Լեոյի 1, բն. 147, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող ՔեյՓլաս Փարս
ՓիՋեյԷսՍի, No.19, E. Ghobadian Dead-End, Nelson
Mandella (Ex-Jordan) Avenue, Tehran 1917634611,
Iran, IR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.08.2021
--------------

Գրանցում No 2630
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19853
73 (1) Լիցենզատու «Նուբարաշենի թռչնա
բուծական ֆաբրիկա» ԲԲԸ, Երևան, Նուբարաշեն
Ավան, հ. 11, 75, AM
73 (2) Լիցենզառու «ՆԹՖ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Արցախի 138/4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
12.08.2021
--------------

Գրանցում No 2631
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 31401
73 (1) Իրավատեր Թոա Ինդասթրի. Քո., ԼԹԴ.,
2-5-12 sotokanda chiyodaku Tokyo Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող Շենժեն Քուինի
Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., 2nd Floor, Building A16,
Silicon Valley Power, No.416, Xuegang North Road,
Qinghu Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen 518110, CN
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.08.2021
--------------
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№

09/1

Գրանցում No 2632
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 32847
73 (1) Լիցենզատու Կարինե Խաչատրյան,
Երևան, Շարուրի 24/2, բն. 153, AM
73 (2) Լիցենզառու «Մեգա ֆուդ» ՍՊԸ, ք.
Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
եզակի
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
16.08.2021
--------------
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.09.2021

№

09/1

Տեղեկություններ
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения
Գործողության
դադարեցման
թվականը

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Дата
прекращения
действия

3384

07.02.2021

3387

07.02.2021

3395

18.02.2021

Տեղեկություններ
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

516U

12.02.2021

582U

07.02.2021

Տեղեկություններ
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին
Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

23717

17.08.2020

23718

17.08.2020
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№

09/1

Տեղեկություններ
գյուտի արտոնագրի (կարճաժամկետ արտոնագրի)
գործողության վերականգնման մասին
Сведения
о восстановлении действия патента
(краткосрочного патента) на изобретения

Արտոնագրի համարը
N

1.

Номер патента

Վերականգնման մասին
դիմումի ներկայացման
թվականը
Дата поступления заявления
о восстановлении действия
патента

3201 A

23.08.2021թ.

Արտոնագրի գործողության
վերականգնման թվականը
Дата восстановления
действия патента

25.08.2021թ.

Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագրի
փոխակերպված գյուտի արտոնագրերի ցանկը

N

Գյուտի արտոնագրի
համարը

Դիմումի
ներկայացման
թվականը

Գյուտի կարճաժամկետ
արտոնագրի համարը

1.

3440 A				

09.08.2021

629Y

2.

3067 A			

10.08.2021

630Y

3.

3235 A				

10.08.2021

631Y

4.

3420 A				

12.08.2021

632Y

5.

3151 A				

16.08.2021

633Y

6.

3427 A				

18.08.2021

634Y

7.

3201 A				

23.08.2021

635Y

8.

3279 A				

23.08.2021

636Y
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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
01.09.2021

№

09/1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG

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

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

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

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

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

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

Գրենադա
Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
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KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL

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

NO
NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

№

09/1

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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