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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2021.01
(11) 3448
(13) A
G01N 27/00
(21) AM20210018
(22) 24.02.2021
(72) Վլադիմիր Հարությունյան (AM), Միքայել
Ալեքսանյան (AM), Գոհար Շահնազարյան (AM),
Գևորգ Շահխաթունի (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM)
(54) Ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիներ հայտնա
բերող սենսորի պատրաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրոնիկայի և
ավտոմատիկայի ոլորտին, մասնավորապես՝
լանթանով լեգիրացված ZnO-ի հիման վրա
ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիներ հայտնաբերող
պարզ կառուցվածքով սենսորային համակարգի
մշակմանը, որը կարող է կիրառվել բժշկական և
ազդանշանային սարքաշինության մեջ:
Պատրաստում են ալյումինաօքսիդային
տակդիր, դրա մակերևույթի վրա նստեցնում
են լանթանով լեգիրացված ցինկի օքսիդից
գազազգայուն թաղանթ, որից հետո վերջինիս
մակերևույթի վրա փոշեցրման եղանակով
նստեցնում են պալադիումի կատալիզային
նանոհատիկներ։ Փոշեցրումն իրականացնում
են 5 վայրկյանի ընթացքում:
Բարձրացվում է ջրածնի պերօքսիդի
գոլորշիներ հայտանբերող սենսորի գազա
զգայունությունը:
____________________

(51) 2021.01
(11) 3449
(13) A
G01R 27/00
(21) AM20210013
(22) 11.02.2021
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն
Մամիկոնյան (AM)
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի,
Մ. Մկրտչյան 2, ՀԱՊՀ ԳՄ (AM), Խորեն
Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Մ. Մկրտչյան 2 (AM)
(54) Փայտանյութի խոնավության չափման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողա
կան տեխնիկային, մասնավորապես՝ դիէլկո
մետրական խոնավաչափիչներին, և կարող
է
օգտագործվել
ունակային
առաջնային

կերպափոխիչի էլեկտրական ունակության
չափման միջոցով փայտանյութի խոնավությունը
որոշելու համար:
Համաձայն փայտանյութի խոնավության
չափման եղանակի, փայտանյութի փորձա
նմուշը տեղադրում են ունակային կերպա
փոխիչի էլեկտրոդների միջև: Ունակային
կերպափոխիչով,
փոփոխական
հոսանքի
աղբյուրով,
գործութային
ուժեղարարով,
հենակային ռեզիստորով, լրացուցիչ ռեզիս
տորով, միաբևեռ էլեկտրական փոխանջատիչով
կազմում են չափման շղթա: Փոխանջատիչի
անշարժ հպակները միացնում են լրացուցիչ
ռեզիստորի արտանցիչներին: Չափման շղթան
սնում են փոփոխական հոսանքով: Չափում
են երկու լարումների միջև փուլային շեղման
անկյունը փոխանջատիչի երկու դիրքում,
առաջարկված բանաձևի միջոցով որոշում են
ունակային կերպափոխիչի ունակությունը, որի
ստացված արժեքով որոշում են փայտանյութի
խոնավությունը:
Բարձրացվում է փայտանյութի խոնա
վության չափման ճշգրտությունը, 2 նկ.:
____________________

(51) 2021.01
(11) 3450
(13) A
H02K 7/00
(21) AM20190137
(22) 20.11.2019
(72) Ստեփան Միհրանի Բաբաթորոսյան (AM)
(73) Ստեփան Միհրանի Բաբաթորոսյան, 0069,
Երևան, Կամարակի 52 (AM)
(54) Էլեկտրական հոսանքի աղբյուր
(57) Գյուտը վերաբերում է էներգետիկայի
բնագավառին,
մասնավորապես՝
մեխա
նիկական էներգիան էլեկտրականի կերպա
փոխող էլեկտրական հոսանքի աղբյուրներին:
Էլեկտրական
հոսանքի
աղբյուրն
ունի
ատամնավոր
հատված
ունեցող
զսպանակած լծակ,
որն ատամնանիվի
և
արգելուկավոր
մեխանիզմի
միջոցով
միացված է գեներատորի լիսեռի և աշխատան
քային անիվ, որի արտաքին պարագծի
երկայնքով դաս ավորված են զսպանակած
լծակներ՝ յուրաքանչյուրն ատամնանիվի և
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արգելուկավոր մեխանիզմի միջոցով միացված
գեներատորի
լիսեռի:
Գեներատորների
դրական
և
բացասական
հպակները
միացված են համապատասխան
դրական
և
բացասական
ելքային
հպակային
սկավառակների։ Սկավառակները էլեկտրական
կապի մեջ են էլեկտրական շարժիչի հետ:
Շարժիչը մեխանիկական կապի մեջ է
աշխատանքային անիվի հետ: Աշխատանքային
անիվն իր հերթին մեխանիկական կապի մեջ է
նմանատիպ աշխատանքային անիվների հետ:
Ապահովվում է էլեկտրամեխանիկական
հոսանքի աղբյուրի կողմից արտադրված
էներգիայի հզորության մեծացումը՝ անկախ
մարդու մկանների աշխատանքից, 4 նկ.:
____________________
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72
73
74

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

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.06.2021

06/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 09-01

(11) 556

(21) 20210005		

(13) S

(22) 19.02.2021

(31) 2021500195 (32) 21.01.2021 (33) RU
(72) Կամիլ Ասկենդերով (RU)
(73) «Սմարթ Քրաֆթ» ՍՊԸ (RU)
(74) Ս. Կնյազյան
(54) Շիշ
(55)

____________________

10
10

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.06.2021

(51) 09-03

(11) 557		

06/1

ՄԱՍ 1
№

(13) S

(21) 20210010		
(22) 29.03.2021
(72) Սաշա Վարդանյան (AM)
(73) «ՌՈՅԱԼ ՌՈՒՍ» ՍՊԸ, ՀՀ, Շիրակի մարզ,
ք. Արթիկ, Բաղրամյան 1/4 (AM)
(54) Տուփ ծխախոտի համար
(55)

11

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.06.2021

(51) 09-03

(11) 558

06/1

ՄԱՍ 1
№

(13) S

(21) 20210014		
(22) 12.04.2021
(72) Սաշա Վարդանյան (AM)
(73) «ՌՈՅԱԼ ՌՈՒՍ» ՍՊԸ, ՀՀ, Շիրակի մարզ,
ք. Արթիկ, Բաղրամյան 1/4 (AM)
(54) Տուփ ծխախոտի համար
(55)

____________________

12
12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.06.2021

06/1

ՄԱՍ 1
№

____________________

13
13

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.06.2021

(51) 12-08

(11) 559

06/1

ՄԱՍ 1
№

(13) S

(21) 20210004		
(22) 15.02.2021
(72) Թևոս Համլետի Ասատրյան (AM)
(73) Թևոս Համլետի Ասատրյան, ՀՀ, Լոռու
մարզ, ք. Վանաձոր, Չուխաջյան 60/28 (AM)
(54) Ավտոմեքենա
(55)

____________________

14
14

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

06/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20192267		
(111) 32666
(220) 08.11.2019
(151) 27.05.2021
			(181) 08.11.2029
(730) ԷյԷֆ Դիվելոփմենթ Հոլդինգ Լիմիթիդ, AE
(442) 16.12.2019
(540)

(526) Արաբերեն գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. կլանող թուղթ ծխամորճերի համար.
պիտույքներ ծխախոտի հետ օգտագործելու
համար. մոխրամաններ. մոխրամաններ ոչ
ազնիվ մետաղներից. ծամելու ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. սիգարներ.
սիգարիլներ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող սիգարետներ. ծխախոտաթուղթ.
սիգարետի
ծայրապանակներ.
սիգարետի
պարկուճներ. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխամորճեր
սիգարետների համար, ոչ ազնիվ մետաղներից.
ծխախոտատուփեր, ոչ ազնիվ մետաղներից.
արկղեր սիգարների համար. սիգարակտրիչ
մեքենաներ. մուշտուկներ սիգարների համար.
սիգարների տուփեր, ոչ ազնիվ մետաղներից.
սիգարների և սիգարետների բաշխիչներ
սեղանների
և
գրասեղանների
համար.
էլեկտրոնային սիգարետներ. բուրավետացված
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
նարգիլե.
էլեկտրոնային
սիգարետների
տուփեր. էլեկտրոնային սիգարետների արկղեր.
էլեկտրոնային ծխամորճեր.
էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական վառիչներ ծխողների

համար. ֆիլտրեր վառիչների համար. ֆիլտրով
սիգարետներ, ծխախոտեր. կայծքարեր. կայծ
քարեր նարգիլեների համար. էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրավետարարներ,
բացի
եթերային յուղերից. բուրավետացված ծխախոտ.
ծխախոտի, նարգիլեների բուրավետարարներ.
գազի բալոններ վառիչների համար. խոտե
մելաս (ծխախոտի փոխարինիչներ). ծխելու
խոտաբույսեր. նարգիլե. ծխախոտ նարգիլեի
համար. բուրավետացված ծխախոտով նարգիլե.
ծխամորճեր նարգիլեների համար. նարգիլեի
բաղադրիչ մասեր, այն է` նրբաթիթեղ, ճկա
փողեր, թասեր, դրոցներ, մուշտուկներ և ունե
լիներ նարգիլեի համար. խոնավարարներով
տուփեր սիգարների համար. թերթավոր
ծխախոտ. հեղուկ նիկոտին էլեկտրոնային
սիգարետների համար. կայծքարեր վառիչների
համար. վառիչներ ծխողների համար. վառիչ
ների համար հարմարեցված պատրույգներ.
տարողություններ վառիչները լիցքավորելու
հեղուկի
համար.
պատյաններ
երկար
ծխամորճերի համար. լուցկու տուփեր և լուցկու
արկղեր, ինչպես նաև լուցկիների բռնիչներ
ոչ ազնիվ մետաղներից. մենթոլով ծխախոտ.
մելասից ծխախոտ. սիգարետի մուշտուկների
ծայրապանակներ.
մուշտուկներ
նարգիլեի
համար. ծխողների համար բերանի ցողա
ցիր
ներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.
ծխելու
ծխախոտ.
սիգարետներ.
ծխա
գլանակներ. ծխամորճեր. շոգեքարեր նարգիլեի
համար. ֆիլտրեր ծխախոտի համար. թիթեղյա
տուփեր
ծխախոտի
համար.
անոթներ
ծխախոտի համար. ծխախոտի փոխարինիչներ.
ծխախոտի թիթեղյա բանկաներ ոչ թանկարժեք
մետաղներից. ծխամորճեր. ծխախոտի փոշի.
ծխախոտի քսակներ. արկղեր ծխախոտի
համար. անոթներ ծխախոտի համար ոչ
թանկարժեք
մետաղներից.
ծխախոտ
սիգարետները փաթաթելու համար. անծուխ
ծխախոտ. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
մանրացված ծխախոտ. բերանի ցողացիրներ
ծխելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

17
17

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(210) 20200441		

(111) 32667

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 04.03.2020

(151) 27.05.2021

կարմրանարնջագույն, կանաչ, մոխրագույն և

			(181) 04.03.2030
(730) Նատալի Գյուլնազարյան, Երևան, Մոլդո
վական 25, բն. 10, AM
(442) 16.03.2020
(540)

սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
35. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. տեղեկա
տվության
տրամադրում
գործարար
և
առևտրային
հարաբերությունների
ոլորտ
ներում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման
համակարգի
օպտիմալացում.
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում.
վաճառքի
օժանդակություն
երրորդ անձանց համար. սպառողներին
առևտրային
տեղեկատվության
և
խոր
հուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում:
____________________

(526) «YEREVAN» բառն ինքնուրույն պահպա

(210) 20201096

(111) 32669

նության օբյեկտ չէ:

(220) 15.06.2020

(151) 27.05.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ շագանակագույն, սպիտակ, կապույտ,
դեղին, կարմիր, կանաչ և նարնջագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 42. գեղարվեստական դիզայն:
____________________

(210) 20200474

(111) 32668

(220) 10.03.2020

(151) 27.05.2021
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			(181) 15.06.2030
(730) «Վան քարտ» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան
19/62, AM
(442) 01.07.2020
(540)

			(181) 10.03.2030
(730)
«Ակբա ֆեդերացիա» ՓԲԸ, Երևան,
Արամի 82-84, 87 տարածք, AM
(442) 01.04.2020
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիրների

18
18

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձակա
լություն. միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառայու
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններում. պարտքերի
բռնագանձման գործակալությունների ծառա
յություններ. ապահովագրման միջնորդություն.
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) ֆինան
սական ծառայություններ. ապահովագրություն.
բանկային ծառայություններ. անշարժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահարաններում. դրամահավաքների կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննու
թյուն. ֆինանսական գնահատումն եր (ապահո
վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակա
լական ծառայություններ. ֆինանսավորում.
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղատնտե
սական ձեռնարկությունների վարձակալություն.
առողջության
ապահովագրություն.
ապա
հովագրություն դժբախտ պատահարներից
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների գնահատում. վճարագրերի
իսկության
ստուգում.
խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում.
ապահովագրության հարցերով տեղեկատ
վության տրամադրում.
թանկարժեք իրերի
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գնահատում. դրամագիտական իրերի գնահա
տում. վարձակալական վճարների գանձում.
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահպանու
թյուն. բորսայական գնանշումն եր. վարկային
քարտերի թողարկում. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). կենսաթոշակների
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
հովանավորություն. բանկային գործառնու
թյունների առցանց իրականացում. առևտրա
արդյունաբերական գործունեության լուծարք
(ֆինանսական ծառայություններ). վերանո
րոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
դություն. անտառի ֆինանսական գնահատում.
բրդի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտ
քի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճար
ների ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված
ների համար երաշխավորման ծառայություններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխա
տանքի համար գրասենյակների վարձույթ.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատումն եր.
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 ծառայություններ. վիրտուալ
արժույթների ֆինանսական փոխանակումն եր:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(210) 20201199		

(111) 32670

(210) 20201280		

(111) 32672

(220) 01.07.2020

(151) 27.05.2021

(220) 09.07.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 01.07.2030
(730) Աշխեն Արարատի Մկրտչյան, Երևան,
Նար-Դոսի 73ա, բն. 61, AM

			(181) 09.07.2030
(730)
«Խաչի աղբյուր» ՍՊԸ, Երևան,
Մ.Ավետիսյան 1-ին փող., տուն 23, AM

(442) 16.07.2020
(540)

(442) 03.08.2020
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սև, սպիտակ, կապույտ, երկնագույն,
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս
37. տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական
սպասարկման
կայաններ

կանաչ և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. գազավորված
ջուր:

(վառելիքով լցավորում և սպասարկում):
____________________

(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20201256		

(111) 32671

(210) 20201281		

(111) 32673

(220) 07.07.2020

(151) 27.05.2021

(220) 09.07.2020

(151) 27.05.2021

(526) «ՊԵՏՐՈԼ», «PETROL» և «ПЕТРОЛ» բառերն

			(181) 07.07.2030
(730) «Քարտ - Մետ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
ք. Մասիս, փ. 9, 40, AM

			(181) 09.07.2030
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ
ստվեննոստյու «Փոլար Սիֆուդ Րաշա», RU

(442) 02.11.2020
(540)

(442) 16.09.2020
(540)

(511)
դաս
16. ոչ մագնիսական պլաստիկ
քարտեր.
դաս 36. պլաստիկ քարտերի թողարկում:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, երկնագույն և մուգ կապույտ գունային
համակցությամբ:
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(511)
դաս
29. պահածոյացված ծովային
ջրիմուռներ. մշակված սնկեր, սառեցված.
ձկան
մուսեր.
սառեցումով
չորացրած
բանջարեղեն.
մշակված
բանջարեղեն.
սառեցված բանջարեղեն. մշակված մրգեր.
սառեցված մրգեր. մշակված հատապտուղներ.
սառեցված
հատապտուղներ.
ջրիմուռների
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).
ձկան ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու
համար. ձկան սննդային սոսինձ. կլիպֆիսկ
(աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). ձկնային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ).
ձկան
պահածոներ. աղը դրած ձուկ. պահածոյացված
ձուկ. ձկան սուկի. ձկան հիմքով սննդամթերք.
սառեցված
ծովամթերքներ.
անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). խավիար. անկենդան
սղոցաձև
ծովամորեխներ.
լանգուստներ
(անկենդան). անկենդան միդիաներ. անկենդան
կակղամորթներ.
անկենդան
օմարներ.
անկենդան խեցգետիններ. անկենդան խեց
գետնանմաններ. անկենդան խեցեմորթներ.
անկենդան ձուկ.
անկենդան ոստրեներ.
անկենդան
մանր
ծովախեցգետիններ.
անկենդան սաղմոն. անկենդան սարդինա ձուկ.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան թյուննոս.
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
թաժին (մսով, ձկով կամ բանջարեղենով

06/1

№ՄԱՍ 1

(526) «MEAT & MORE» և «ՄԻԹ ԷՆԴ ՄՈՐ» գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս. մսամթերք. ձուկ:
____________________

(210) 20201403		

(111) 32675

(220) 23.07.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 23.07.2030
(730) Նայիրի Պաղտասարեան, Երևան, Բաղ
րամյան 1/6, AM
(442) 17.08.2020
(540)

պատրաստված կերակուր):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
(210) 20201315		
(111) 32674
(220) 15.07.2020
(151) 27.05.2021
			(181) 15.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միքայել Սայադ
յան, Երևան, Նորագյուղ 40, AM
(442) 03.08.2020
(540)

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ԱԼ
ԴԱՐՈՒԱՆԴԻ» և «AL DARWANDY» գրառումներից,
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. ֆալաֆելի պատրաստում, առա
քում, մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյ
թրինգ). ֆալաֆել
մատուցող սրճարանների, ռեստորանների,
բարերի, խորտկարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201431		

(111) 32676

(220) 27.07.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 27.07.2030
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր
նահանգի կորպորոցիա, US

21
21

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(442) 17.08.2020
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, մուգ կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. մսի, թռչնամսի վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ):

(526) «ENERGY» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, այդ
թվում՝ գազավորված ըմպելիքներ և էներգետիկ
ըմպելիքներ.
օշարակներ,
խտանյութեր,
փոշիներ և բաղադրանյութեր ըմպելիքների՝ այդ
թվում գազավորված ըմպելիքների և էներգետիկ
ըմպելիքների պատրաստման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

____________________

(210) 20201605		

(111) 32678

(220) 21.08.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 21.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիաննա Թամ
րազյան Թամրազի, Երևան, 0051, Մալխասյանց
1, բն. 33, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(526) «ARMENIAN SURVEY COMPANY» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության

(210) 20201573		

(111) 32677

(220) 19.08.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 19.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Ասատրյան
Վարազդատի, Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ.,
շ. 4ա, բն. 19, AM
(442) 16.09.2020
(540)

օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կապույտ, բաց կանաչ, մուգ կապույտ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
35. հետազոտություններ գոր
ծարարության
ասպարեզում.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
խորհրդա
տվություն գործարարության կազմակերպման
հարցերով:
____________________

(210) 20201686

(111) 32679

(220) 01.09.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 01.09.2030
(730) «Քլինսոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 35,
բն. 2, AM

22
22

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021
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(730) Սթրիթեն Մենյուֆեքչրինգ ԼԼՔ, US

(442) 02.11.2020
(540)

(442) 01.12.2020
(310) 90099775 (320) 07.08.2020 (330) US
(540)

( 5 2 6 ) « C L I N I C A L D E L I V E R Y S YS T E M S »
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կանաչ, բաց երկնագույն, կապույտ,
մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական, եկրաբաշխական, լուսա
նկարչական,
կինոնկարահանման,
տեսա
լսողական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ
ման, զննման, փրկարարական և ուսուցման
սարքեր և գործիքներ. էլեկտրականության
բաշխման կամ սպառման կարգավորման կամ
վերահսկման, հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման սարքեր և գործիք
ներ. ձայնի, պատկերի կամ տեղեկատվության
գրառման, հաղորդման, վերարտադրման կամ
մշակման սարքեր և գործիքներ. գրառված
և ներբեռնվող տեղեկակիրներ, համակարգ
չային ծրագրային ապահովում, թվային կամ
անալոգային տեղեկատվության գրառման և
պահպանման դատարկ տեղեկակիրներ. կան
խավճարով աշխատող ապարատների մեխա
նիզմն եր.
դրամարկղային
ապարատներ,
հաշվիչ սարքեր. համակարգիչներ և համա
կարգիչներին կից սարքեր. սուզազգեստներ,
ջրասուզակների դիմապանակներ, ականջի
ներդրակներ ջրասուզակների համար, քթասեղ
միչներ ջրասուզակների և լողորդների համար,
ջրասուզակների ձեռնոցներ, շնչառական ապա
րատներ ստորջրյա լողի համար. կրակմարիչ
ներ։
____________________

(210) 20201691		

(111) 32680

(220) 01.09.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 01.09.2030

(511)
դաս
9. մարտկոցներ. մարտկոցների
մասեր. լիցքավորող սարքեր կուտակիչների
համար. կուտակիչներ. էլեկտրասնուցման բլոկ
ներ. էլեկտրաէներգիայի կուտակման մարտ
կոցներ. ապարատներ, սարքեր և գործիքներ
էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար.
էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակա
րարման ապարատներ, սարքեր և գործիքներ.
էլեկտրաէներգետիկ սարքեր, ապարատներ և
գործիքներ. ապարատներ, սարքեր և գործիք
ներ էլեկտրաէներգիայի կուտակման համար.
էլեկտրաէներգետիկ համակարգեր. էլեկտ
րաէներգիայի
կուտակման
համակարգեր.
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ էլեկտ
րականության կարգավորման, վերահսկման
և բաշխման համար. ապարատներ, սարքեր,
համակարգեր և գործիքներ արևային էներգի
այի հավաքման, կարգավորման, վերահսկ
ման և բաշխման համար. ֆոտոգալվանային
համակարգեր, ապարատներ, սարքեր, համա
կարգեր և գործիքներ. կերպափոխիչների և լից
քավորման կարգավորիչների տեսքով ուժային
էլեկտրոնիկա. որպես միասնական համակարգ
տրամադրվող մարտկոցներ. վառելիքային
տարրեր. էլեկտրական կուտակային կայաններ.
էլեկտրակայաններ. կուտակչային մարտկոցնե
րից սնուցվող էլեկտրաէներգիայի գեներատոր
ներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20201725		

(111) 32681

(220) 08.09.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 08.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուրիկ Համ
բարչյան Նահապետի, Արարատի մարզ, Ավշար
0605, Գր. Լուսավորչի թաղ., հող. 119, AM

23
23

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(442) 16.09.2020
(540)

(526) «BROW», «BEAUTY» և «BAR» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
մանուշակագույն, կապույտ, կանաչ և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու
թյուններ. մատնահարդարում. գեղեցկության
սրահների ծառայություններ. մազահեռացման
ծառայություններ:
____________________

(210) 20201744		

(111) 32682

(220) 09.09.2020

(151) 27.05.2021

06/1

№ՄԱՍ 1

թյան ու դիզայնի նորությունների տրամադրում.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություն
ներ գործարարության ասպարեզում. գովազդ.
ռադիոգովազդ. գովազդ փոստով. ինտե
րակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում.
մանեկենների
ծառայություններ
ապրանք
ները գովազդելու կամ խրախուսելու համար.
կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրու
թյան) հետազոտություններ. շուկայագիտա
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ.
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա
րարության ասպարեզում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. գործնական տեղեկատվու
թյան տրամադրում. տարածքների վարձակա
լում գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________

(210) 20201754		

(111) 32683

(220) 09.09.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 09.09.2030
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR

(442) 16.11.2020
			(181) 09.09.2030		
(540)
(730) Հայկ Մանասարյան, Երևան, Անդրանիկի
103, բն. 4, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(526) «BLACK EDITION» գրառումն ինքնուրույն

(511)
դաս 35. հագուստի մանրածախ վաճառք.
առցանց խանութ. առցանց առևտուր. ման
րածախ և մեծածախ առևտուր. ապրանքների
ցուցադրում. սպառողներին առևտրային տեղե
կատվության և խորհուրդների տրամադրում
ապրանքների և ծառայությունների ընտրու
թյան հարցում. ապրանքների լայն տեսականու
վերաբերյալ սպառողական տեղեկատվության
տրամադրում.
առևտրային
միջնորդային
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով.
հայտարարությունների
փակցնում. նմուշների տարածում. նորաձևու

պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. գովազդի և առևտրային գործու
նեության բնագավառում տեղեկատվության
տրամադրում. գովազդ, մարքեթինգ (շուկա
յավարում) և հանրային գովազդ. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կազմակերպում և կառավարում առևտրային,
առաջխաղացման կամ գովազդի նպատակնե
րով. երրորդ անձանց համար առևտրի առաջ
խաղացում արտոնյալ օգտատերերի քարտերի
տարածման և կառավարման միջոցով. համա
ցանցով վաճառվող ավտոմոբիլների (ավտո
մեքենաների)
գովազդ.
տեղեկատվության
տրամադրում համացանցով վաճառվող ավտո
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

մոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. գների
համեմատման ծառայություններ. ավտոմոբիլ
ների (ավտոմեքենաների) մեծածախ վաճառք.
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) ման
րածախ վաճառք. ավտոմոբիլների (ավտո
մեքենաների)
վաճառքի
կազմակերպում.
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) մասերի
և կցամասերի մեծածախ վաճառք. ավտոմոբիլ
ների (ավտոմեքենաների) մասերի և կցամասերի
մանրածախ վաճառք. ավտոմոբիլների (ավտո
մեքենաների) մասերի և կցամասերի վաճառքի
կազմակերպում. սպառողներին ապրանքների
և ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվու
թյան տրամադրում. առևտրային կամ գովազ
դային
նպատակներով
ցուցահանդեսների
կազմակերպում. ապրանքների ցուցադրում.
համացանցով առևտրային համալիր կենտրոն
ների ծառայությունների տրամադրում. ներ
մուծման-արտահանման գործակալությունների
ծառայություններ. սպառողներին առևտրա
յին տեղեկատվության և խորհուրդների տրա
մադրում. տեղեկատվության տրամադրում
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում. առևտրային, առաջխաղացման
և հանրային գովազդի նպատակներով ցուցա
հանդեսների կազմակերպում. աշխատանքի
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. գրա
սենյակային
աշխատանքներ.
աճուրդային
վաճառք. քարտուղարական ծառայություններ.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. լրատվամի
ջոցների բաժանորդագրության կազմակերպում
երրորդ անձանց համար. հեռահաղորդակցու
թյան միջոցով փոստով պատվերներին վերա
բերող միջնորդական բիզնես-ծառայություններ.
օգտագործած ավտոմեքենաների մեծածախ
վաճառք. օգտագործած ավտոմեքենաների
մանրածախ վաճառք:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(442) 16.11.2020
(540)

(526) «BLACK EDITION» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
12. մարդատար ավտոմոբիլներ.
սպորտային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ).
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ).
բեռնատար ավտոմեքենաներ. ավտոբուսներ.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ.
օդային տրանսպորտային միջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20201763		

(111) 32685

(220) 10.09.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 10.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռիտա Պետրոսյան,
Երևան, Հ. Գյուլիքեխվյան 25/1, բն. 45, AM
(442) 16.10.2020
(540)

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

(210) 20201755		

(111) 32684

(220) 09.09.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 09.09.2030
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ կանաչ, դեղնականաչ, բաց և մուգ
ծիրանագույն և բաց և մուգ կարմիր գունային
համակցությամբ:
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
ձու, պանիր, կարագ, մսի, ձկան, մրգերի
և
բանջարեղենի
հիմքով
սննդամթերք.
ուտելի միջատներ. պահածոյացված սնկեր.
մարդու սպառման համար պատրաստված
մշակված ընկույզներ և ընդեղեն. մարդու
սպառման համար պատրաստված մշակված
սերմեր, բացառությամբ համեմունքների և
համեմանքների.
դաս 30. հաց. պահածոյացված խոտա
բույսեր. պիցա, կուտապներ, սենդվիչներ.
շոկոլադապատ ընկույզներ:
____________________

(210) 20201768		

(111) 32686

(220) 11.09.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 11.09.2030
(730) Գոռ Մկրտումյան, ՀՀ, Երևան, Թումանյան
32, բն. 26/1, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճա
պղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. բաղա
դրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ
գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
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(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի:
____________________

(210) 20201786		

(111) 32687

(220) 16.09.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 16.09.2030
(730)
«Ակբա ֆեդերացիա» ՓԲԸ, Երևան,
Արամի 82-84, 87 տարածք, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կանաչ, բաց նարնջագույն, բաց կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. բջջային հավելվածի և կայքէջի
միջոցով գյուղատնտեսական արտադրանքներ,
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողների
և գնողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում:
____________________
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(210) 20201797		

(111) 32688

(210) 20201867		

(111) 32690

(220) 16.09.2020

(151) 27.05.2021

(220) 24.09.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 16.09.2030
(730) «Ա. Օսիպյան» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սևանի
11, AM
(442) 18.12.2020
(540)
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			(181) 24.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Մանուկ
յան Մարտունի, Երևան 0064, ՄալաթիաՍեբաստիա, Բաբաջանյան 87, բն. 10, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
շագանակագույն, շագանակագույն, մարմնա
գույն, դեղին, բաց նարնջագույն, վարդագույն,
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց կանաչ, բաց դեղին և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 11. լուսավորման սարքեր, այն է`
ջահեր, հատակաջահեր, լամպեր:
____________________

(210) 20201863

(111) 32689

(220) 24.09.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 24.09.2030
(730) Վահագն Գրիգորյան, Երևան, Ագաթան
գեղոսի փ., 29 շենք, բն. 8, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

համակցությամբ:
(511)
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային).
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. գրա
սենյակային մակնշման մեքենաներ. գրասենյա
կային ամրակներ. սեղմիչներ գրիչների համար.
հարմարանքներ ճարմանդներով ամրացնելու
համար (գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմ
ներ. նկարներ. էստամպներ (փորագրանկար
ներ). սիգարների օղակներ (սիգարների
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթապա
նակներ (գրասենյակային). պնակիտներ գրելու
համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու
համար կավ. հաշվողական աղ յուսակներ.
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակ
ված կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր.
պարբերական մամուլ. ատլասներ (քարտե
զագրքեր).
օղակներով
թղթապանակներ.
կպչուն
ժապավեններ
(գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
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ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. մատնա
կալներ (գրասենյակային պիտույքներ). տպա
տառեր. պատճենահան թուղթ (գրասենյակային).
թուղթ գրանցող սարքերի համար. բլոկնոտներ
(նոթատետրեր). քառանկյուն գծագրական
քանոններ. քարտեր. ուսուցողական նյութեր
(բացառությամբ սարքերի). կատալոգային քար
տեր (գրասենյակային պիտույքներ). թերթերով
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). ստվա
րաթուղթ. ստվարաթղթե տուփեր բոլորագլ
խարկների համար. ծակոտված քարտեր
ժակքարդյան մանածագործական հաստոցների
համար.
ստվարաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ. սեղմիչներ կատալոգային քար
տերի համար. երգարաններ. տպագրական
շարվածքի սեղաններ. թղթապանակներ փաս
տաթղթերի համար. նկարակալներ. տպարա
նային
թվային
տառամարմիններ.
տուշ.
գունավիմագրիչներ.
մոմ
մոդելավորման
համար, բացառությամբ ատամն աբուժության
մեջ օգտագործվողի. քարտարաններ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ծակատիչներ (գրասե
նյակային).
զուգարանի
թուղթ.
գրքեր.
գծագրական
կարկիններ.
տպարանային
տառամարմիններ (թվային և տառային). շար
վածքային դազգահներ. արկղիկ պանակներ
նամակագրության համար. թղթե տոպրակներ.
հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանք
ներ). թանաք ուղղումն եր կատարելու համար
(հելիոգրաֆիա). մատիտների համար գրիֆել
ներ.
հյուսվածքաբանական
կտրվածքներ
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(դիտողական պիտույքներ). գծագրական կորա
քանոններ. կազմեր (գրասենյակային պիտույք
ներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրության
համար. կավիճ դերձակների համար. կավիճի
բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ. ավտոմատ
մատիտներ. թղթե տարողություններ սերուցքի
համար. գրասենյակային ճարմանդներ. գրամե
քենաների գլանիկներ. փոխադրանկարներ.
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների
հարդարման (ներկման) գործիքներ. գծագրա
կան տախտակներ. գծագրական պիտույքներ.
գծագրական
գործիքներ.
դիագրամն եր
(տրամագրեր).
ծրարներ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
կրկնակիչներ.
օֆորտներ.
փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր. գրամե
քենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական).
գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջելու միջոց
ներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդանշան
ներ (թղթե կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ.
ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասր
տագրիչների համար. ծակոտիչներ (գրասենյա
կային պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակա
յին հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շար
վածքատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆի
կական
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
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հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դաս
ագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշած
ծաններ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալամեքենաներ
(գրասենյակային). ինքնահոս գրիչներ. տրա
ֆարետներ նկարելու համար. շաբլոններ.
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցատետ
րեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների համար.
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպագրա
կան). կազմարարական նյութեր. գործված
պաստառ կազմարարական աշխատանքների
համար. թելեր կազմարարական աշխատանք
ների համար. գործված պաստառ փաստաթղ
թերը վերարտադրող մեքենաներում ներկով
պատելու համար. գրչածայրեր (գրասենյակա
յին պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական).
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ գալանտե
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րեայի կամ մազերի զարդերի. գրամեքենաների
ժապավեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ ) փաթեթա
վորելու համար. բարձիկներ. էջանիշներ գրքե
րի համար. շնորհավորական բացիկներ.
ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. տրանսպարանտներ (գրասե
նյակային
ապրանքներ).
հարմարանքներ
գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսնձա
նյութ (սոսինձ) գրասենյակային կամ կենցաղա
յին նպատակների համար. սոսնձող նյութեր
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն երիզներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. հասցենե
րով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենաների
համար. ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի
շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ կեն
ցաղային նպատակների համար. նկարելու
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրա
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. գրասենյակային ռետիններ. մանկա
կան թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ փայտա
նյութից (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե
տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտների
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթաթ
վածքներ շշերի համար. գրաֆինների թղթե
տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյակային).
պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր փաթե
թավորման կամ կշռաբաշխման համար. թղթե
դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյակային
նպատակների
համար.
վերականգնված
թաղանթանյութից փափուկ թերթեր փաթեթա
վորման համար. գրասեղանի պահարաններ
գրասենյակային պիտույքների համար (գրասե
նյակային պարագաներ). սոսինձներ գրասե
նյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. թուղթ կտրելու դանակներ (նամակ
բացելու). թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակ
ներ աղբի համար. մատիտ սրելու հարմարանք
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ներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար.
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռո
ցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու համար.
գծագրական անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ
(գծագրական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե կոսմե
տիկ անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվա
րաթղթից պիտակներ. փորագրական ասեղներ
օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր փաթե
թավորման համար. բուսախեժ (սոսինձներ)
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն պաստառ գրասենյակա
յին նպատակների համար. ձկան սոսինձ.
տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում
սնունդ պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ
սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ
թաղանթներ դարսակման համար. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարա
կան մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյա
կային սարքավորանք). կոմիքսների գրքույկներ.
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր
ման նյութեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձին
ներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով.
ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. թղթե ժապա
վեններ, բացառությամբ արդուզարդեղենի կամ
մազերի զարդերի. կավե կաղապարներ մոդե
լավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
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ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (Վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար.
ամրակներ անձը հաստատող փաստաթղթերի
բռնիչների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ). թուղթ բժշկական զննման սեղանների
համար. ատամն աբուժական սկուտեղների
թղթյա ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ (գրասե
նյակային
պիտույքներ).
տրաֆարետներ
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ.
փայլփլուքներ գրասենյակային նպատակների
համար. ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշ
վեպիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար:
____________________

(210) 20201953		

(111) 32691

(220) 02.10.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 02.10.2030
(730) Ափջոն Մենյուֆեքչըրինգ Այըրլենդ Անլի
միթիդ Քամփընի, IE
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(442) 01.12.2020
(540)

(526) «ST» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ
սրտանոթային
խանգարումների
և
հիվանդությունների
կանխարգելման
ու
բուժման համար և արյան մեջ խոլեստերինի
մակարդակի իջեցման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20201954		

(111) 32692

(220) 02.10.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 02.10.2030
(730) Ափջոն Մենյուֆեքչըրինգ Այըրլենդ Անլի
միթիդ Քամփընի, IE
(442) 01.12.2020
(540)

(526) «ST» գրառումն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
սրտանոթային խանգարումների և հիվան
դությունների կանխարգելման ու բուժման
համար և արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակի
իջեցման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20201958

(111) 32693

(220) 05.10.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 05.10.2030
(730) Դիսքավըրի Քմյունիքեյշնզ, ԼԼՔ., Դելա
վերի նահանգ, US
(442) 16.10.2020
(540)

06/1
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(511)
դաս 9. թվային կրիչներ, այն է՝ էլեկտրոնա
յին անհատական համակարգիչներում և ձեռքի
անլար սարքերում պահվող ներբեռնելի նախա
պես գրառված տեսահոլովակներ, նախապես
գրառված ձայնային հոլովակներ, տեքստեր և
գրաֆիկական նյութեր՝ բոլորը պարունակող
մարդկանց ընդհանուր հետաքրքրության թեմա
ներ. համակարգչային և հաղորդակցական
ցանցերի միջոցով տրամադրվող ներբեռնելի
ձայնա-, տեսա և ձայնատեսային բովանդակու
թյուն, ներառյալ՝ հեռուստաշոուներ և տեսա
ձայնագրություններ՝
բոլորը
պարունակող
մարդկանց ընդհանուր հետաքրքրության թեմա
ներ. համակարգչային ծրագրային ապահովում`
համացանցի միջոցով և շարժական թվային
էլեկտրոնային սարքերին ձայնատեսային մեդի
աբովանդակության հոսքային փոխանցման
համար. համակարգչային ծրագրային ապա
հովում ձայնատեսային բովանդակության հոս
քային փոխանցման համար. համակարգչային
ծրագրային ապահովում ձայնա- և տեսա- սար
քերի աշխատանքի վերահսկման և ձայնային
նյութերի, տեսանյութերի, հեռուստահաղոր
դումն երի, կինոնկարների, այլ թվային պատ
կերների և այլ մուլտիմեդիա բովանդակության
դիտման, որոնման և (կամ) նվագարկման
համար. համակարգչային ծրագրային ապահո
վում՝ ձայնա-, տեսա- և մուլտիմեդիա բովանդա
կության, այդ թվում ՝ տեքստերիի, տվյալների,
պատկերների, ձայնա-, տեսա- և ձայնատեսա
յին ֆայլերի մշակման, փոխանցման, ընդուն
ման, կազմակերպման, ձեռքով կառավարման,
նվագարկման, վերանայման, վերարտադրման
և հոսքային փոխանցման համար. DVD –նվա
գարկիչներ.
դաս 38. հաղորդակցական ծառայություն
ներ, այն է՝ հոսքային ձայնային և ձայնատեսային
ձայնագրությունների փոխանցում համացանցի,
մալուխային ցանցերի, անլար ցանցերի, արբա
նյակային կամ ինտերակտիվ մուլտիմեդիային
ցանցերի միջոցով. ձայնա- և տեսա- հեռար
ձակում համացանցի միջոցով. ձայնատեսա
յին բնույթի տեղեկատվության փոխանցում.
հեռուստատեսային հեռարձակում. մալուխա
յին հեռուստատեսային հեռարձակում. արբա
նյակային հեռուստատեսային հեռարձակում.
շարժական մեդիա ծառայություններ ժաման
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ցային մեդիաբովանդակության էլեկտրոնային
փոխանցման, հեռարձակման և տեղհասցնման
տեսքով. համացանցում ձայնա- և տեսաֆայլերի
տարածման ծառայություններ (փոդքասթինգ).
համացանցում ծրագրերի բաշխման ծառայու
թյուններ (վեբքասթինգ). տեսահաղորդում ըստ
պահանջի (VoD). առցանց համաժողովն երի
տրամադրում համակարգիչների օգտատերերի
միջև հաղորդագրությունների փոխանցման
համար. առցանց բանավեճային համաժողով
ների և էլեկտրոնային հայտարարությունների
տախտակների տրամադրում՝ օգտատերերի
միջև ընդհանուր հետաքրքրության թեմաներով
հաղորդագրությունների փոխանցման համար.
համացանցի, մալուխային ցանցերի, անլար
ցանցերի, արբանյակային կամ ինտերակտիվ
մուլտիմեդիա ցանցերի միջոցով մարդկանց
ընդհանուր
հետաքրքրության
թեմաներով
համախմբված բովանդակության հասանելիու
թյան ապահովում.
դաս 41. զվարճությունների և կրթադաս
տիարակչական ծառայություններ, այն է՝ ընդ
հանուր հետաքրքրության թեմաներով ընթացիկ
մուլտիմեդիային ծրագրեր, որոնք տարբեր հար
թակների միջոցով տարածվում են տեղեկատ
վության փոխանցման միջոցների բազմաթիվ
ձևերով. մարդկանց ընդհանուր հետաքրքրու
թյան թե
մաներով ընթացիկ հեռուստածրագ
րերի տրամադրում . ժամանցային թոփ (OTT)
ծրագրերի տրամադրում մարդկանց ընդհա
նուր հետաքրքրության թեմաներով. հեռուս
տատեսային
ծրագրերի
արտադրություն.
մուլտիմեդիային ծրագրերի արտադրություն.
համաշխարհային համակարգչային ցանցի
միջոցով ընթացիկ հեռուստատեսային ծրագ
րերի վերաբերյալ զվարճալի տեղեկատվության
տրամադրում. զվարճությունների ծառայու
թյուններ`ժամանցային և կրթադաս տիարակ
չական ծրագրերի և բովանդակության բնույթի,
այն է` մարդկանց ընդհանուր հետաքրքրության
թեմաներով հեռուստատեսային ծրագրերի
վերաբերյալ հեռուստատեսային հաղորդում
ների,
տեսահոլովակների,
գրաֆիկական
նյութերի և տեղեկատվության տրամադրում`
համացանցի, էլեկտրոնային հաղորդակցական
ցանցերի, համակարգչային ցանցերի և անլար
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20201976		

(111) 32694

(220) 12.10.2020

(151) 27.05.2021
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			(181) 12.10.2030
(730) Ռուբեն Վլադիմիրի Ջաղինյան, Երևան,
Չարենցի 5, բն. 1, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
9. հավելվածներ համակարգչային
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի).
դաս 28. սեղանի խաղեր:
____________________

(210) 20201996

(111) 32695

(220) 15.10.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 15.10.2030
(730)
Շուշանիկ Մուշեղի Հարությունյան,
Երևան, Քեռու 35, բն. 39, AM
(442) 02.11.2020
(540)
(511)
դաս 35. առևտուր, այդ թվում նաև օնլայն
հարթակներում առևտուր. գովազդ. գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում.
վարչարարական գործունեություն գործարա
րության ասպարեզում. գրասենյակային ծառա
յություններ.
դաս 39. տրանս
պորտ (փո
խադ
րումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա
զոտություններ և մշակումն եր. արդյունաբերա
կան վերլուծումն երի և հետազոտությունների
ծառայություններ. համակարգչային ապարատ
ների և ծրագրերի մշակում և կատարելագոր
ծում:
____________________
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(210) 20202048

(111) 32696

(220) 23.10.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 23.10.2030
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US
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(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 16.11.2020
(540)

(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս 3. մաքրող պատրաստուկներ և այլ
նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման
և
հղկամշակման
համար.
պատրաստուկներ գործվածքի արտաքին տեսքի
խնամքի, մշակման և բարելավման համար.
պատրաստուկներ գործվածքը փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ գործվածքի որակի
պահպանման համար. օճառներ կենցաղային
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202072		

(111) 32697

(220) 30.10.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 30.10.2030
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

(511)
դաս
5. խնամքի միջոցներ հպա
ոսպնյակների համար, այն է՝ հպաոսպնյակների
ախտահանման, մաքրման, խոնավացման,
փափկացման
ու
փափկացնող
շերտի
ստեղծման, թրջման ու տոգորման, պահման և
լվացման լուծույթներ.
դաս 9. հպաոսպնյակներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202101		

(111) 32699

(220) 09.11.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 09.11.2030
(730) «ԼԻ ԴԻ» ՍՊԸ, Երևան 0028, Օրբելի
եղբայրներ 31/1, AM
(442) 16.11.2020
(540)

(442) 16.11.2020
(540)

(511)
դաս
5. դեղագործական և բժշկական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ
սնունդ և նյութեր բուժական նպատակների
համար. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ
մարդկանց համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20202091		

(111) 32698

(220) 05.11.2020

(151) 27.05.2021

(511)
դաս
44. բուժական կոսմետոլոգիայի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20202102		
(220) 09.11.2020

(111) 32700
(151) 27.05.2021

			(181) 09.11.2030
(730) «Նատուրալ Ջերմուկ» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գ. Այգավան 0604, Առափնյա փ., տուն
34, AM
(442) 18.12.2020
(540)

			(181) 05.11.2030

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(526) Բացի «IT» գրառումից մնացած բոլոր
գրառումները և կաթիլի ձևն ինքնուրույն պահ
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(442) 18.12.2020
(540)

պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, բաց կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 32. սեղանի ջրեր (ըմպելիքներ):
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

գործառնություններ:
____________________

փիրուզագույնով:
(511)
դաս
32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. օշա
րակներ ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպե
լիքներ). բաղադրություններ գազավորված ջուր
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. բանջարե
ղենի
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպե
լիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
փոշիներ
գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի
հյութ. կվաս. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի
հիմքով. հալվե վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
չրերից
պատրաստված
ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20202158		

(111) 32702

(210) 20202160		

(111) 32703

(220) 18.11.2020

(151) 27.05.2021

(220) 18.11.2020

(151) 27.05.2021

(210) 20202146		

(111) 32701

(220) 17.11.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 17.11.2030
(730) «Սմարթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Աղայան
7, բն. 25, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(526) «BUSINESS» և «PLAZA» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ և գազարագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառա
յություններ. միջնորդություն անշարժ գույքի
հետ
կապված
գործառնություններում.
անշարժ գույքի կառավարում. բնակարանային
բյուրոների
ծառայություններ
(անշարժ
գույք).
գրա
սենյակների
վարձակալություն
(անշարժ գույք). անշարժ գույքի հետ կապված

			(181) 18.11.2030
(730) «Ակվինա» ՍՊԸ, Երևան Գյումրի Մայրուղի
53/1 Թալին 0501, Թալին Արագածոտն, AM

			(181) 18.11.2030
(730) Ռայջըլ Ֆարմըսյութիքլս, Ինք., Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US

34
34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և միջոցներ. դեղագործական պատրաստուկ
ներ իմունային համակարգի հիվանդություն
ների և խանգարումների բուժման համար.
դեղագործական պատրաստուկներ բորբոքային
հիվանդությունների և խանգարումների բուժման
համար. հակաբորբոքային դեղագործա
կան
պատրաստուկներ. դեղագործական պատ
րաստուկներ
արյունաբանական
վիճակի,
հիվանդությունների և խանգարումների բուժ
ման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202162		

(111) 32704

(220) 18.11.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 18.11.2030
(730) Ըրեյ ԲայոՖարմա Ինք., US

(210) 20202168		

(111) 32706

(220) 19.11.2020

(151) 27.05.2021
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			(181) 19.11.2030
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, US
(442) 01.12.2020
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202169		

(111) 32707

(220) 19.11.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 19.11.2030
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, US
(442) 01.12.2020
(540)

(442) 01.02.2021
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական պատրաստուկներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202163		

(111) 32705

(220) 18.11.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 18.11.2030
(730) Ըրեյ ԲայոՖարմա Ինք., US

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202175		

(111) 32708

(220) 20.11.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 20.11.2030
(730) Դր. Ռեդդիս Լաբորըթրիզ Լթդ., IN
(442) 18.01.2021
(540)

(442) 01.02.2021
(540)
(511)
դաս
5. դեղագործական և անասնա
բուժական պատրաստուկներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական և դեղորայքային
պատրաստուկներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

35
35

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(210) 20202176		

(111) 32709

(220) 20.11.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 20.11.2030
(730) Դր. Ռեդդիս Լաբորըթրիզ Լթդ., IN
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և դեղորայքային
պատրաստուկներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20202192		

(111) 32710

(220) 24.11.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 24.11.2030
(730) Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., US
(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս 9. ձայ
նի, պատ
կե
րի և տվյալ
նե
րի
գրանցման և վերարտադրման սարքեր ձայնի
և (կամ) պատկերների պահման, գրանցման,
փոխանցման և վերարտադրման համար.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
համակարգչային խաղեր. CD-ROM խաղեր. ձայ
նային արտածմամբ խաղեր. խաղային քարթ
րիջներ համակարգչային տեսախաղերի համար
և տեսաարտածմամբ խաղային մեքենաների
համար. համակարգչային խաղերի կասետներ.
համակարգչային խաղերի ծրագրեր. համա
կարգչային խաղերի երիզներ. ձայնագրու
թյուններ և տեսագրություններ. ձայնագրման
սկավառակներ. կինեմատոգրաֆիական և լու
սանկարչական ժապավեններ. կինոֆիլմերի
ժապավեններ և տեսաերիզներ. MP3 նվագար
կիչներ. թվային խցիկներ. շարժական հեռա
խոսներ և անլար շարժական հեռախոսների
բոլոր տեսակի սարքավորումն եր և աքսեսու
արներ, ներառյալ՝ շարժական հեռախոսների
կորպուսներ. անլար շարժական հաղորդակցա
կան միջոցների համար զանգերի մեղեդիներ,
որոնք իրենցից ներկայացնում են ներբեռնվող
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զանգի մեղեդիներ, երաժշտություն, MP3 ֆայ
լեր, գրաֆիկաներ, խաղեր և տեսապատկեր
ներ. հաղորդման և շարժական կապի անլար
սարքեր՝ անլար կապի այլ սարքերի հետ ձայ
նային և տեքստային հաղորդագրությունների
հաղորդման և ընդունման հնարավորությամբ.
արևապաշտպան ակնոցներ, ակնոցներ (օպտի
կա), ձայնային տվյալներ և (կամ) պատկերներ
պարունակող մագնիսական տեղեկակիրներ.
լազերային
սկավառակներ.
տեսասկավա
ռակներ, խտասկավառակներ. CD-ROM-ներ.
CD-ներ. DVD-ներ. երիզներ. տեսաերիզներ.
քարթրիջներ, քարտեր կինոֆիլմերի, լրատ
վական, սպորտային և հեռուստատեսային
հաղորդումն երի, փաստագրական ֆիլմերի,
խաղային շոուների, անիմացիաների, համերգ
ների և այլ ներկայացումն երի պարունակու
թյամբ. հիշողության կրիչներ. ինտերակտիվ
խտասկավառակներ և առանց վերագրանց
ման հնարավորության խտասկսվառակներ
(CD-ROMS). երիզների և խտասկավառակների
պատյաններ. համակարգիչների հետ օգտա
գործվող ինտերակտիվ էլեկտրոնային խաղեր.
տեսախաղերի համար ծրագրային ապահո
վում. տեսախաղերի ծրագրեր. տեսախաղերի
CD-ROM-ներ. տեսախաղերի DVD-ROM-ներ.
համակարգչային խաղերի CD-ROM-ներ, համա
կարգչային խաղերի DVD-ROM-ներ. էլեկտ
րոնային խաղերի ծրագրեր, էլեկտրոնային
խաղերի CD-ROM-ներ, էլեկտրոնային խաղերի
DVD-ROM-ներ. խաղային ծրագրեր պարունա
կող քարթրիջներ և կասետներ՝ ձեռքի տեսա
խաղերի սարքերի հետ օգտագործման համար.
ներբեռնելի էլեկտրոնային խաղային ծրագրեր,
ներբեռնելի համակարգչային խաղային ծրագ
րեր և տեսախաղերի ներբեռնելի ծրագրեր.
ինտերակտիվ մուլտիմեդիային համակարգչա
յին խաղեր. համակարգչային խաղային ծրագ
րեր. տեսախաղերի ծրագրեր. տեսախաղերի
հետ օգտագործվող ներբեռնելի ծրագրային
ապահովում. համակարգչային խաղերի հետ
օգտագործվող ներբեռնելի ծրագրային ապա
հովում. հեռուստացույցի հետ օգտագործման
համար նախատեսված էլեկտրոնային խաղեր.
ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտա
գործման համար նախատեսված տեսախաղեր.
անլար էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտա
գործման համար նախատեսված տեսախաղեր.
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դաս 16. տպա
գիր ար
տադ
րանք, այն է՝
նշումն երի համար թղթեր և ներ
դիր թեր
թիկ
ներ, գեղարվեստական գրքերի հավաքածու
ներ, կոմիքսներ, այն է՝ կոմիքսների գրքույկներ,
փոխադրանկարներ,
բամպերների
կպչուն
պիտակներ, հավաքաքարտեր, գրառումն երի
համար քարտեր, ազդագրեր, պլակատներ,
թղթապանակներ, մատիտներ, գրիչներ, օրա
ցույցներ.
դաս 18. հովանոցներ, մեծ պայուսակներ,
թիկնապայուսակներ, գոտկատեղի պայուսակ
ներ, սուրհանդակի պայուսակներ, կանացի
պայուսակներ, դրամապանակներ և քսակներ,
սպորտային
պայուսակներ,
պորտպլեդներ
ճանապարհորդելու համար, ուսապայուսակներ,
փոքր պայուսակներ դրամի պահման համար,
իրատոպրակներ, ծովափի պայուսակներ.
դաս 25. լողազգեստներ, լոգանքի խալաթ
ներ, լողափի զգեստներ, հագուստի գոտիներ,
կիսատաբատներ, բաճկոններ (հագուստ), ման
տո, վերարկուներ, կարճագուլպաներ, կոշիկ
ներ, բանդանաներ, սվիտերներ, պուլովերներ,
Հելոուինի
կոստյումն եր,
դիմակահանդեսի
կոստյումն եր, հերոսների կոստյումն եր, բեմա
կան կոստյումն եր, շրջազգեստներ, ձեռնոցներ,
մարմն ամարզիկի կիսատաբատներ, ական
ջակալներ (հագուստ), վզին կապվող աքսեսու
արներ, պիժամաներ, տաբատներ, շապիկներ
(բլուզներ), բամբակյա վերնաշապիկներ, ֆու
ֆայկաներ, դահուկորդների հագուստ, լայն
տաբատներ,
արևապաշտպան
հովարներ,
տաբատակալներ, բարձր օձիքով սվիտերներ,
ներքնազգեստ, բաճկոնակներ, մարզանքի կոս
տյումն եր, գլխարկներ.
դաս 28. խա
ղեր և խա
ղա
լիք
ներ, այն է՝
քարտային խաղեր, խաղաքարտեր, տեգեր,
տիկնիկներ. փչովի խաղալիքներ. թավշյա տիկ
նիկներ. թավշյա խաղալիքներ. գեղարվեստա
կան հերոսների տեսքով խաղալիքներ և դրանց
պարագաներ.
CD-ROM-ներով
ինքնավար
ավտոմատներ տեսախաղերի համար, ինք
նավար ավտոմատներ տեսախաղերի համար,
աուդիո ելքով ինքնավար ավտոմատներ տեսա
խաղերի համար, սեղանի խաղեր. սպորտային
պարագաներ, այն է՝ գոլֆի մականներ, բեյս
բոլի գնդակներ, ֆուտբոլի գնդակներ, փեդլբոլի
գնդակներ, խաղային զարգացնող գնդակներ,
անվավոր տախտակներ սահելու համար. բեյս
բոլի զարկիչներ. զարդարանքներ Նոր տարվա
տոնածառերի համար.

06/1

№ՄԱՍ 1

դաս
41. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. հեռուստազվարճությունների ծառա
յություններ. կինո-, տեսա- և թատերական
զվարճությունների ծառայություններ. հեռուս
տածրագրերի, ֆիլմերի ու կինոֆիլմերի, անի
մացիոն ֆիլմերի և ձայնագրությունների ու
տեսագրությունների արտադրություն, ներկա
յացում, ցուցադրում, սինդիկացում (բաշխում
կամ վաճառք մեկ կամ ավելի տեղական հեռուս
տաընկերությունների), ցանցային հեռարձա
կում և վարձույթ. հեռուստաշոուների և ֆիլմերի
արտադրություն. կենդանի զվարճությունների
արտադրություն. զվարճանքի և ատրակցիոն
ներով զբոսայգիների ծառայություններ. զվար
ճանքի և հանգստի թեմատիկ զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճանքի և թեմատիկ
զբոսայգիների ծառայություններ՝ հեռուստաշո
ուների և կինոֆիլմերի թեմայով. զվարճանքի և
թեմատիկ զբոսայգիների գործարկում, կառա
վարում, վերահսկում և տնօրինում. խաղա
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում.
խաղադահլիճների համար մեքենաների վար
ձույթ. գրքերի, ամսագրերի և պարբերական
ների հրատարակում. առցանց ապահովում
էլեկտրոնային հրապարակումն երով. մրցույթ
ների, մրցումն երի, խաղերի, վիկտորինա
ների, ցուցահանդեսների, միջոցառումն երի,
շոուների, հյուրախաղային ներկայացումն երի,
բեմականացված միջոցառումն երի, թատերա
կան ներկայացումն երի, համերգների, կենդանի
ներկայացումն երի ու հանդիսատեսի մասնակ
ցությամբ միջոցառումն երի կազմակերպում,
արտադրություն և ներկայացում. տաղանդի
մրցույթների և երաժշտական ու հեռուստատե
սային մրցանակաբաշխության միջոցառումն երի
կազմակերպում. առցանց տեղեկատվական
ծառայություններ համացանցի կամ հեռախոս
ների միջոցով տրամադրվող շարժական էլեկտ
րոնային խաղերի վերաբերյալ. ոչ ներբեռնելի
թվային երաժշտության տրամադրում համա
ցանցի կամ շարժական հեռախոսների համար.
համակարգչային տվյալների հիմն ապաշարից
կամ համացանցի կամ շարժական հեռախոս
ների միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. առցանց քվեարկու
թյան համակարգի տրամադրում համացանցի
կամ կապի անլար սարքերի միջոցով՝ զվար
ճության նպատակով. նախապես գրառված
DVD-ների, բարձր հստակության թվային սկա
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վառակների և նախապես գրառված ձայնաս
խավառակների և սկավառակի վրա չգրառվող
թվային
տեղեկակիրների
արտադրություն
և տարածում. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի
արտադրություն. առցանց ոչ ներբեռնելի տեսա
հոլովակների և կինոֆիլմերից կամ հեռուստա
շոուներից կամ դրանց վերաբերող ձայնա-,
տեսատվ յալների, գրաֆիկայի և կամ տեքս
տերի պարունակությամբ այլ մուլտիմեդիային
թվային բովանդակության տրամադրում. ոչ
ներբեռնելի կինոֆիլմերի, հեռուստաշոուների
և մուլտֆիլմերի տրամադրում. տեղեկատվու
թյան տրամադրում հեռուստազվարճություն
ների, կինոֆիլմերի, խաղերի ու երաժշտւթյան
ոլորտում՝ համակարգչային ցանցի և համաշ
խարհային հաղորդակցական ցանցի կամ շար
ժական հեռախոսների միջոցով. ոչ ներբեռնելի
հեռուստաշոուների, կինոֆիլմերի, մուլտֆիլմերի
և մուլտիմեդիային զվարճալի բովանդակության
պարունակությամբ վեբ-կայքերի տրամադրում,
ինչպես նաև հեռուստաշոուների, կինոֆիլմերի,
մուլտֆիլմերի և մուլտիմեդիային զվարճալի
բովանդակության վերաբերյալ տեղեկատվու
թյան տրամադրում. զվարճությունների ծառա
յություններ կենդանի ներկայացումն երի և
դիմակավորված հերոսների մասնակցությամբ
ներկայացումն երի տեսքով։
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(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեցրած
մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր.
չորացված մրգեր.
դաս 31. թարմ մրգեր.
դաս 35. թարմ, պահածոյացված, ջերմային
մշակման ենթարկված և չորացված մրգերի
մեծածախ և մանրածախ վաճառք:
____________________

(210) 20202215		

(111) 32712

(220) 26.11.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 26.11.2030
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. չրեր.
դաս 30. սուրճ. համեմունքներ. թեյ:
____________________

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20202199		

(111) 32711

(220) 25.11.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 25.11.2030
(730) «Ագրոինվեստ» ՍՊԸ, Երևան 0047, Գ.
Հովսեփյան 20, AM

(210) 20202234

(111) 32713

(220) 01.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 01.12.2030
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 18.01.2021
(540)

(442) 18.01.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, ծիրանագույն և կանաչ գունային
համակցությամբ:

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(526) Բացի «Winston», «Caster» և «XStyle»
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, սպիտակ և մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս
34. մշակված կամ չմշակված
ծխախոտ.
մախորկա.
ծխելու
ծխախոտ.
ծխամորճի
ծխախոտ.
ինքնափաթթուկի
ծխախոտ. ծամելու ծխախոտ. ծծելու ծխախոտ
«սնյուս».
սիգարետներ.
ծխագլանակներ.
էլեկտրո
նային
սիգարետներ.
սիգարներ.
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ,
ընդգրկված 34-րդ դաս ում. ծխախոտաթուղթ.
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202295

(111) 32714

(220) 09.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 09.12.2030
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21,
AM

06/1
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լվանալու հեղուկ. հեղուկներ ապակիների, այդ
թվում՝ հողմապակիների մաքրման համար.
շամպուններ.
եղունգների
լաքահանիչներ.
մանկական խոնավ անձեռոցիկներ. մաքրող
միջոցներով տոգորված խոնավ անձեռոցիկներ.
դաս 5. հակաբակտերիալ խոնավ անձե
ռոցիկներ.
դաս 16. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ
դնելու համար. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը
հեռացնելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20202302

(111) 32715

(220) 10.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 10.12.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանվել Պապոյան
Նոդարիկի, Երևան, Կ. Ուլնեցու 49, բն. 2, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(442) 18.12.2020
(540)

(526) «COMPACT» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, կապույտ, նարնջագույն և բաց մոխրագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. բամբակ կոսմետիկական նպա
տակների համար. բամբակե տամպոններ
կոսմետիկական նպատակների համար. օճառ
ներ (հեղուկ և պինդ). լոգանքի գել. սպասք

(526) «ՖԱՐՄ» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կանաչ, բաց կանաչ և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. դեղագործական, հիգիենիկ պատ
րաստուկների և բժշկական պարագաների
մեծածախ մանրածախ վաճառք:
____________________

39
39

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(210) 20202314		

(111) 32716

(220) 14.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 14.12.2030
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2021
(540)
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(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ գյուղատնտեսությու
նում օգտագործելու համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202330

(111) 32718

(220) 16.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 16.12.2030
(730) Սարգիս Մարգարյան, Երևան, Մամի
կոնյանց 36/4, բն. 30, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(526) «LONDON» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն, նարնջագույն, մոխրագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ. ծխամորճի
ծխախոտ.
ինքնափաթթուկի
ծխախոտ.
ծամելու ծխախոտ. ծծելու ծխախոտ «սնյուս».
սիգարետներ. ծխագլանակներ. էլեկտրոնային
սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. քթա
խոտ. ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ
դաս ում. սիգարետների պապիրոսաթուղթ.
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202319		

(111) 32717

(220) 15.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 15.12.2030
(730) Քոսայդ ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի սահմա
նափակ
պատասխանատվությամբ
ընկե
րություն, US
(442) 16.02.2021
(540)

(526) «ROLLER SKATES» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, դեղին, մանուշակագույն և երկնագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. ուսումնական գործընթացի ապա
հովում՝ անվաչմուշկներով սահելու ոլորտում.
զվարճություններ՝ անվաչմուշկներով սահելու
ոլորտում:
____________________

(210) 20202353

(111) 32719

(220) 21.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 21.12.2030
(730) «Պրոֆ ԱԼ» ՍՊԸ, Երևան, Գ 1 թաղ.
համար 1, AM
(442) 16.02.2021

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(540)

(210) 20202362

(111) 32721

(220) 22.12.2020

(151) 27.05.2021
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			(181) 22.12.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
6. ալյումինե և մետաղապլաստե
դռներ և պատուհաններ.
դաս 19. ապակե կոնստրուկցիաներ, որոնք
ընդգրկված են 19-րդ դաս ում.
դաս 20. կահույք.
դաս 35. ալյումինե և մետաղապլաստե
դռների և պատուհանների, ապակե կոնստրուկ
ցիաների, կահույքի վաճառք:
____________________

(210) 20202359

(111) 32720

(220) 21.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 21.12.2030
(730) ՑԴՐԼ Սպոլկա Ակցիյնա, PL
(442) 18.01.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 18. դպրոցական պայուսակներ.
դաս 25. մանկական հագուստ, մանկական
կոշկեղեն, մանկական գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.
դաս
35. դպրոցական պայուսակների,
մանկական հագուստի, մանկական կոշկե
ղենի, մանկական գլխարկների, խաղերի և
խաղալիքների մանրածախ վաճառք:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20202365

(111) 32722

(220) 21.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 21.12.2030
(730) «Օտանի Թայը» Քո., Լթդ, TH
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 12. դողեր տրանսպորտային միջոց
ների անիվների համար:
____________________

(210) 20202373

(111) 32723

(220) 23.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 23.12.2030
(730) Նարեկ Օհանջանյան, Երևան, Նորք
Մարաշ, փ. 10, տուն 7, AM
(442) 01.02.2021

41
41

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(540)

(526) «OnlyArm» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր (HEX: #D90012), կապույտ (HEX: #0033A0),
ծիրանագույն (HEX: #F2A000) և մոխրագույն
(HEX: #666666) գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ։

____________________

(210) 20202390

(111) 32724

(220) 25.12.2020

(151) 27.05.2021

06/1

№ՄԱՍ 1

(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 դաս ում. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների պարկուճներ
և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202391		

(111) 32725

(220) 25.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 25.12.2030
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2021
(540)

			(181) 25.12.2030
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2021
(540)

(526) «LONDON» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, կապույտ, մուգ կապույտ և սպիտակ

(526) «LONDON» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն, սև, սպիտակ, մոխրագույն և մորեգույն
գունային համակցությամբ։

գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի
ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի
ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ, ծծելու ծխախոտ «սնյուս».
սիգարետներ, ծխագլանակներ, էլեկտրոնա
յին սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ.
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քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ
դաս ում. սիգարետների պապիրոսաթուղթ,
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202394

(111) 32726

(220) 29.12.2020

(151) 27.05.2021

			(181) 29.12.2030
(730) «Ջոյթեք» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 18, բն.
33, AM
(442) 18.01.2021
(540)
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դրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար. 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.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
փիրուզագույն և կապույտ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 9. համակարգչային գրառված ծրա
գրեր:
____________________

(210) 20210028		

(111) 32727

(220) 15.01.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 15.01.2031
(730) «Բայրամյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան
0051, Արաբկիր 27, շ. 1/6, բն. 9, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռու
թյամբ գարեջրի. ալկոհոլային բաղա

(210) 20210029		

(111) 32728

(220) 15.01.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 15.01.2031
(730) «Բայրամյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան
0051, Արաբկիր 27, շ. 1/6, բն. 9, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռու
թյամբ գարեջրի. ալկոհոլային բաղա
դրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար. 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 ըմպելիք
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ներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես Առա
քելյան Միխաիլի, Կոտայքի մարզ, ք. Բյուրե
ղավան 2214, Օղակաձև փ., շ. 3, բն 47, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210055		

(111) 32729

(220) 20.01.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 20.01.2031
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210056		

(111) 32730

(220) 20.01.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 20.01.2031
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210057		

(111) 32731

(220) 20.01.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 20.01.2031

(511)
դաս 9. համակարգիչներ. համակարգչա
յին սարքավորումն եր. համակարգիչներին կից
սարքեր. համակարգչային տպիչներ. դյուրակիր
համակարգիչներ. անձնական դյուրակիր համա
կարգիչներ.
սմարթֆոններ.
պլանշետային
համակարգիչներ. միկրոպրոցեսորներ. համա
կարգչային գրառված ծրագրեր. օպտիկաթել
քային մալուխներ. օպտիկական մանրաթելեր
(լույս հաղորդող շիկացման թելեր). մալուխների
միացման կցորդիչներ. տեսախցիկներ. կոմու
տացման սարքեր (տեղեկատվության մշակման
սարքավորանք). միկրոպրոցեսորներ. մոնի
տորներ (համակարգչային սարքավորանք).
համակարգիչների
հիշողության
բլոկներ.
կոմուտատորներ. կոմուտացման էլեկտրա
կան ապարատներ. էլեկտրական չափիչ սար
քեր. էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական
կուտակիչներ. ինտեգրալ սխեմաներ. կիսա
հաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ).
կաթոդներ. արևային մարտկոցներ. հաղոր
դիչներ (հեռակապ). բարձրախոսներ. ձայնի
ուժեղարարներ. նվագարկիչներ. էլեկտրական
մալուխներ. ձայնագրման ժապավեններ. էլեկտ
րահաղորդալարեր. լիցքավորող սարքեր կու
տակիչների համար. շարժական հեռախոսներ,
բջջային հեռախոսներ. սմարթֆոնների ծած
կոցներ. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-ժամացույց
ներ. հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ.
ձայնագրությունների կրիչներ.
դաս 37. մալուխների անցկացում, տեղա
դրում. համակարգիչների տեղադրում, սպա
սարկում և վերանորոգում. հեռախոսների
սպասարկում և վերանորոգում. հակաառև
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անգման համակարգերի տեղադրում և վերա
նորոգում. էլեկտրասարքերի տեղադրում և
վերանորոգում. հեռախոսների տեղադրում և
վերանորոգում. վերանորոգմանը վերաբերող
տեղեկատվության տրամադրում. էլեկտրական
սարքավորումն երի աշխատանքում խանգա
րումն երի վերացում. տոներային քարթրիջների
լիցքավորման ծառայություններ.
դաս
38. հեռահաղորդակցման ծառա
յություններ. ինտերնետին հեռահաղորդակ
ցական միացման ապահովում. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. օպտիկաթելքային կապ.
անլար հեռարձակում. ռադիոկապ. մալուխա
յին հեռուստահեռարձակում. համակարգչային
տերմինալներով իրագործվող կապ. ռադիոհե
ռարձակում, հեռուստահեռարձակում. էլեկտ
րոնային նամակների հաղորդում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. հեռախոսակապ տրա
մադրելու ծառայություններ. սմարթֆոնների
վարձույթ. հեռահաղորդակցության ոլորտում
տեղեկատվության
տրամադրում.
հաղոր
դագրությունների էլեկտրոնային տախտակ
(հեռահաղորդակցական
ծառայություններ).
ձայնային փոստի ծառայություններ. թվային
ֆայլերի հաղորդում.
դաս
42. համակարգչային ծրագրային
ապահովման տեղակայում. համակարգիչների
համար ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապա
հովման արդիականացում. համակարգչային
տվյալների վերականգնում. տվյալների էլեկտ
րոնային պահպանում. համակարգչային համա
կարգերի վերլուծություն. համակարգչային
համակարգերի նախագծում. համակարգիչների
վարձույթ. բջջային հեռախոսների ապակող
պում. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական
սպասարկում երրորդ անձանց համար. վեբսերվերների վարձույթ. սերվերների հոսթինգ.
«ամպային» հաշվարկման ծառայություններ.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայ
քերի). վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատա
լոգների ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց
համար (ծառայություններ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում).
փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
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վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. խորհրդատվություն
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-կայ
քերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառա
յություններ, որոնք տրամադրվում են արտա
քին ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. համակարգչային
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվու
թյուն. համակարգչային համակարգերի մոնի
տորինգ անսարքությունները բացահայտելու
համար. խորհրդատվություն համացանցային
անվտանգության հարցերով. խորհրդատվու
թյուն տվյալների անվտանգության հարցերով.
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային
ապահովման հրատարակման շրջանակներում.
այցեքարտերի ձևավորում. համակարգչային
համակարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտ
քերը կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերե
լու համար:

____________________

(210) 20210087		

(111) 32732

(220) 22.01.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 22.01.2031
(730) «ԲիԹիԷլ սերվիսիս» ՍՊԸ, Երևան, Նալ
բանդյան 7/1, բն. 9, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(526) «PRINT» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր (ED3237), կապույտ (00AFEF), սպիտակ
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 40. պոլիգրաֆիա:
____________________
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(210) 20210113		

(111) 32733

(220) 27.01.2021

(151) 27.05.2021
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(540)

			(181) 27.01.2031
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 16.02.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, կաթնագույն և բաց կանաչ գունային
(210) 20210115		

(111) 32734

(220) 27.01.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 27.01.2031
(730) «Էթնիկ թրավել» ՍՊԸ, ք. Աբովյան 2202,
Երիտասարդական փ., նրբ. 1, բն. 23, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, նարնջագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում:
____________________

(210) 20210139		

(111) 32735

(220) 29.01.2021

(151) 27.05.2021

համակցությամբ:
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպե
լիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիք
ներ պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների
համար. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ.
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. չրերից պատ
րաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20210150		

(111) 32736

			(181) 29.01.2031
(730)
«Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ,
0037, Երևան, Վ. Դավթյան 13, AM

(220) 01.02.2021

(151) 27.05.2021

(442) 16.02.2021

(442) 16.02.2021

			(181) 01.02.2031
(730) Շենժեն ԳրինՍաունդ Հայ-Թեչ Քո., Լթդ, CN
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(540)

(511)
դաս
34. ծխախոտի փոխարինիչներ
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական
նպատակների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
մուշտուկներ
սիգարետների համար. դրոցներ ծխամորճերի
համար. ծխողների համար բերանի ցողացիրներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծխա
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210167		

(111) 32737

(220) 03.02.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 03.02.2031
(730) Սարգիս Թարվերդյան, ՀՀ, Երևան 0037,
Վ. Դավթյան փ., տուն 13, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(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.
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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) 20210169		

(111) 32738

(220) 03.02.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 03.02.2031
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US
(442) 16.02.2021
(310) 81136 (320) 07.08.2020 (330) JM
(540)

(511)
դաս 9. ներբեռնելի ծրագրային ապա
հովում և շարժական հավելվածներ վարա
կիչ
հիվանդությունների
թեստավորման
նպատակով օգտագործելու համար. ներբեռ
նելի ծրագրային ապահովում և շարժական
հավելվածներ վարակիչ հիվանդությունների
վերաբերյալ տվյալների և տեղեկատվության
կառավարման համար. ներբեռնելի ծրագրա
յին ապահովում և շարժական հավելվածներ
վարակիչ հիվանդությունների թեստավորման
բնագավառում օգտագործելու համար. ներ
բեռնելի ծրագրային ապահովում և շարժական
հավելվածներ վարակիչ հիվանդությունների
վերաբերյալ տվյալների և տեղեկատվության
ստացման, պահման, արտացոլման, հետևման,
համատեղ օգտագործման, հաշվետվության,
սպասարկման, կառավարման, մոնիտորինգի
և վերլուծության համար. ներբեռնելի կրթական
ծրագրային ապահովում և շարժական հավել
վածներ վարակիչ հիվանդությունների թեստա
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վորման բնագավառում օգտագործելու համար.
ներբեռնելի ուսուցողական ծրագրային ապա
հովում և շարժական հավելվածներ վարակիչ
հիվանդությունների թեստավորման բնագավա
ռում օգտագործելու համար.
դաս 42. ծրագրային ապահովման առցանց
ծառայություններ, ամպային ծրագրային ծառա
յություններ, ծրագրային ապահովում որպես
ծառայություն (SAAS) և հարթակ որպես ծառա
յություն (PAAS) վարակիչ հիվանդությունների
թեստավորման հետ կապված օգտագործման
համար. ծրագրային ապահովման առցանց
ծառայություններ, ամպային ծրագրային ծառա
յություններ, ծրագրային ապահովում որպես
ծառայություն (SAAS) և հարթակ որպես ծառա
յություն (PAAS) վարակիչ հիվանդությունների
վերաբերյալ տվյալների և տեղեկատվության
կառավարման համար. ծրագրային ապա
հովման առցանց ծառայություններ, ամպա
յին ծրագրային ծառայություններ, ծրագրային
ապահովում որպես ծառայություն (SAAS) և հար
թակ որպես ծառայություն (PAAS) վարակիչ
հիվանդությունների թեստավորման բնագավա
ռում օգտագործելու համար. ծրագրային ապա
հովման առցանց ծառայություններ, ամպային
ծրագրային
ծառայություններ,
ծրագրային
ապահովում որպես ծառայություն (SAAS) և
հարթակ որպես ծառայություն (PAAS) վարա
կիչ հիվանդությունների վերաբերյալ տվյալ
ների և տեղեկատվության ստացման, պահման,
արտացոլման, հետևման, համատեղ օգտա
գործման, հաշվետվության, սպասարկման,
կառավարման, մոնիտորինգի և վերլուծության
համար. կրթական ծրագրային ապահովման
առցանց ծառայություններ, ամպային ծրագրա
յին ծառայություններ, ծրագրային ապահովում
որպես ծառայություն (SAAS) և հարթակ որպես
ծառայություն (PAAS) վարակիչ հիվանդություն
ների թեստավորման բնագավառում. ծրագրա
յին ապահովման առցանց ծառայություններ,
ամպային ծրագրային ծառայություններ, ծրագ
րային ապահովում որպես ծառայություն (SAAS)
և հարթակ որպես ծառայություն (PAAS) վարակիչ
հիվանդությունների թեստավորման բնագավա
ռում ուսուցման համար. ինտերնետ վեբ-կայքերի
պորտալների և ծրագրային վեբ-հարթակների
տրամադրում վարակիչ հիվանդությունների
թեստավորման հետ կապված օգտագործման
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համար. ինտերնետ վեբ-կայքերի պորտալների
և ծրագրային վեբ-հարթակների տրամադ
րում վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ
տվյալների և տեղեկատվության կառավարման
համար. ինտերնետ վեբ-կայքերի պորտալների
և ծրագրային վեբ-հարթակների տրամադրում
վարակիչ հիվանդությունների թեստավորման
բնագավառում օգտագործելու համար. ինտեր
նետ վեբ-կայքերի պորտալների և ծրագրա
յին վեբ-հարթակների տրամադրում վարակիչ
հիվանդությունների վերաբերյալ տվյալների
և տեղեկատվության ստացման, պահման,
արտացոլման, հետևման, համատեղ օգտա
գործման, հաշվետվության, սպասարկման,
կառավարման, մոնիտորինգի և վերլուծության
համար. ինտերնետ կրթական վեբ-կայքերի
պորտալների և կրթական ծրագրային վեբհարթակների տրամադրում վարակիչ հիվան
դությունների թեստավորման բնագավառում.
ինտերնետ ուսուցողական վեբ-կայքերի պոր
տալների և ուսուցողական վեբ-հարթակների
տրամադրում վարակիչ հիվանդությունների
թեստավորման բնագավառում։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210175		

(111) 32739

(220) 04.02.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 04.02.2031
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE
(442) 16.02.2021
(540)

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

(210) 20210176		

(111) 32740

(220) 04.02.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 04.02.2031

48
48

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE
(442) 16.02.2021
(540)

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

(210) 20210192		

(111) 32741

(220) 08.02.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 08.02.2031
(730) Նորա Միրիբյան, Երևան, Սարի-թաղի փ.
22, տուն 4, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(526) «Design» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
20. բաժանմունքներով արկղեր
շշերի համար. ցուցափեղկեր. ոչ մետաղական
բեռնարկղեր. ոչ մետաղական սկուտեղներ.
իրեր
փայտից.
փայտե
փորագրված
գեղարվեստական իրեր. պատվանդաններ
ծաղկամանների
համար.
ցուցասեղաններ
փայտից. հյուսած զամբյուղներ (կողովներ,
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տուփեր).
հյուսածո
իրեր
ծղոտից.
պահեստարաններ, բացառությամբ մետա
ղից և քարից պատրաստվածների. հյուսածո
իրեր. ցուցապահարաններ (կահույք). գեղար
վեստական իրեր փայտից, մոմից, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. շրջանակներ նկարների
համար. շշերի փայտյա տուփեր. ոչ մետաղական
զամբյուղներ.
փայտե
կամ
պլաստիկե
ցուցանակներ. արկղեր խաղալիքների համար.
փայտից կամ պլաստմասսայից հուշանվերներ.
դաս 35. շշերի համար բաժանմունքներով
արկղերի, ցուցափեղկերի, ոչ մետաղական
բեռնարկղերի, ոչ մետաղական սկուտեղների,
փայտից
իրերի,
փայտե
փորագրված
գեղարվեստական
իրերի,
ծաղկաման
ների համար պատվանդանների, փայտից
ցուցասեղանների,
հյուսած
զամբյուղների
(կողովներ,
տուփեր),
ծղոտից
հյուսածո
իրերի, պահեստարանների, բացառությամբ
մետաղից և քարից պատրաստվածների,
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից
գեղարվեստական
իրերի,
նկարների
համար
շրջանակների,
շշերի
փայտյա
տուփերի, ոչ մետաղական զամբյուղների,
փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակների,
խաղալիքների համար փայտից արկղերի,
հուշանվերների, կոմպոզիցիաների, հարսա
նեկան
պարագաների,
միջոցառումների
կազմակերպման
համար
նախատեսված
պարագաների, հուշանվերների վաճառք, այդ
թվում նաև օնլայն.
դաս 42. ինտերիերի ձևավորում. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում. գեղարվեստական դիզայն.
ծաղիկներով, կոնֆետներով ձևավորումներ.
հարսանեկան և տոնական թեմատիկ, ստեղ
ծագործական ձևավորումներ։
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20210193		

(111) 32742

(220) 08.02.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 08.02.2031
(730) «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական
43/6, AM
(442) 16.02.2021

49
49

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021
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(730) «Քլինլայն» ՍՊԸ, Երևան 0084, ՄալաթիաՍեբաստիա, Շերամի 53, բն. 44, AM

(540)

(442) 01.03.2021
(540)

(526) «shoes» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. կոշկեղեն, երկարաճիտ կոշիկ
ներ, կիսակոշիկներ, քուղերով կիսակոշիկ
ներ, կոշ
կերեսներ, էսպադրիլներ, բութսեր
(ֆուտբոլային),
կրկնակոշիկներ,
սաբոներ
(կոշիկ), սանդալներ, կոշիկներ, սպորտային
կոշիկներ.
դաս 35. ապրանքների (կոշիկների) ցուցա
դրում:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20210230		

(111) 32743

(220) 12.02.2021

(151) 27.05.2021

			(181) 12.02.2031

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս
35. տնտեսական և կենցաղային
ապրանքների, մաքրող, ախտահանող նյութերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք, այդ թվում
նաև օնլայն.
դաս
37. գրասենյակների և այլ
տարածք
ների,
բնակարանների,
տների,
առանձնատների, ճակատների (ֆասադների)
մաքրման ծառայություններ, փափուկ կահույքի,
կաշվի
քիմմաքրման
ծառայություններ,
գորգերի մաքրման ծառայություններ, լվացման
և քիմիական մաքրման ծառայություններ,
գորգերի լվացում, ավտոսրահների մաքրում և
քիմմաքրում:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

50
50

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021
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Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված
ապրանքային նշանների մասին
(111)
(151)
(152)
(730)
(511)

65
07.05.2021
01.01.2017
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, AM
դաս. 34 ծխախոտ, սիգարետներ, թութուն:

(540)
____________________

51
51

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

06/1

№ՄԱՍ 1

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

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6371		

26.02.2031

«Ար ռադիո միջմայրցամաքային» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, AM

6700		

22.05.2031

ՕՍԻ Ֆարմասյուիքլզ, ԼԼՔ, US

6716		

07.09.2031

Չըրչ ընդ Դուայթ Քո., Ինք., US

6758		

17.08.2031

Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

6772		

29.11.2031

Մեգաինֆարմ ԳմբՀ, AT

7055		

27.04.2031

Դալըր Ռենթ Ը Քար, Ինք., US

7300		

09.01.2031

Ջենեթիքս Ինսթիթյութ, ԼԼՔ, US

17397

15.04.2031

«Ռոբերտո պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 43, AM

17494

25.02.2031

ԱՕ «Դանոն Ռոսսիյա», RU

17495

25.02.2031

ԱՕ «Դանոն Ռոսսիյա», RU

17547

18.05.2031

«Սակի ընդ Սանս» ՓԲԸ, Երևան, Մոսկովյան 31, բն. 60, AM

17565

20.05.2031

Տենարիս Քընեքշնզ Բ.Վ., NL

17566

20.05.2031

Տենարիս Քընեքշնզ Բ.Վ., NL

17591

08.04.2031

Պանդորա Ա/Ս, DK

17599

13.06.2031

Սոլենիս Թեքնոլըջիս Քեյմն, Էլ.Փի., KY

17612		

04.05.2031

Միկրոձեռնարկության զարգացման բարեգործական հիմնադրամ,

				

Երևան, Կալենցի 11, AM

17710

12.03.2031

Փաք Ջիդա ուրեթիմ վե Փազարլամա Ա. Շ., TR

17716		

03.05.2031

«Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, AM

17717		

12.05.2031

«Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, AM

17773

14.07.2031

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

17801

06.04.2031

Անադոլու ԷֆԷս Բիրաքիլիկ Վե Մալթ Սանահի Անոնիմ Շիրքեթի, TR

17803

22.04.2031

ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, GB

17804

22.04.2031

ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, GB

17808

11.05.2031

«Էկո գարդեն արտադրական կորպորացիա» ՍՊԸ, Տավուշ, գ. Այգեձոր, AM

17846

12.05.2031

«Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, AM

17869

04.05.2031

«Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղթանակ, 1-ին փող., AM

17870

04.05.2031

«Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղթանակ, 1-ին փող., AM

52
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.06.2021

06/1

№ՄԱՍ 1

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

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

17915		

04.08.2031

ԱՄԵՐԻՔՆ ԷՔՍՓՐԵՍՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ ԸՆԴ ԴԻՎԵԼՓՄՆԹ ՔՈՐՓ., US

18116		

13.06.2031

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

18117		

13.06.2031

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

18118		

13.06.2031

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

18119		

13.06.2031

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

18124

15.07.2031

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

18125

15.07.2031

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

18126

15.07.2031

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

18127		

15.07.2031

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

18128

15.07.2031

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

18129

15.07.2031

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

18139

12.10.2031

Էբբոթթ Փրոդաքթս Օփըրեյշընս ԱԳ, CH

18140

12.10.2031

Էբբոթթ Փրոդաքթս Օփըրեյշընս ԱԳ, CH

18215

02.11.2031

Հոնգթա Թբեքոու (Գրուփ) Քո., ԷլԹիԴի., CN

18216

02.11.2031

Հոնգթա Թբեքոու (Գրուփ) Քո., ԷլԹիԴի., CN

18430

25.02.2031

ԱՕ «Դանոն Ռոսսիյա», RU

18595

10.11.2031

«Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM

18597

10.11.2031

«Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM

18601

10.11.2031

«Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM

18602

10.11.2031

«Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM

18603

10.11.2031

«Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM

18625

16.08.2031

Քլարիոս Թեքնոլոջի ընդ Րիսայքլինգ ԳմբՀ, DE

18738

15.07.2031

Քլարիոս Թեքնոլոջի ընդ Րիսայքլինգ ԳմբՀ, DE

20235

30.05.2031

Դավիթ Ղազարյան, Երևան, Արշակունյաց 252, AM

20236

30.05.2031

Դավիթ Ղազարյան, Երևան, Արշակունյաց 252, AM

20385

25.02.2031

ԱՕ «Դանոն Ռոսսիյա», RU

53
53

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
01.06.2021

№

06/1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

G01N 27/00

3448 A

G01R 27/00

3449 A

H02K 7/00

3450 A

55
55

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.06.2021

№

06/1

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 2576
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2081
73 (1) Իրավատեր Ռասթ-Օլեում Բրենդս
Քամփնի, Դելավերի նահանգ, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ռասթ-Օլեում
Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, 11 Hawthorn
Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.05.2021
____________________
Գրանցում No 2577
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13950
73 (1) Իրավատեր Փարք Հոսփիթըլիթի
Ուորլդուայդ ԼԼՔ, Դելավերի ՍՊԸ, Carlson
Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, MN 55459
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Րեդիսսըն
Հոսփիթելըթի Բելջըմ ԲՎ/ՍՐԼ, Avenue du Bourget
44, B-1130 Brussels, Belgium, BE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
11.05.2021
____________________

Գրանցում No 2578
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 24248
73 (1) Լիցենզատու «Ժէ ռան դե վու» ՍՊԸ,
Երևան, Վարդանանց 10, AM
73 (2) Լիցենզառու «Քոթոթ» ՍՊԸ, Երևան,
Վարդանանց 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը 05.05.2021թ.-ից
			
մինչև 04.05.2022թ.
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.05.2021
____________________
Գրանցում No 2579
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 31801
73 (1) Լիցենզատու Արամ Ռաֆիկի Մելիքյան,
Երևան, Սայաթ-Նովա 25, բն. 14, AM
73 (2) Լիցենզառու Անհատ ձեռնարկատեր
Ռոբերտ Մելիքյան, Երևան, Սայաթ-Նովա 25,
բն. 14, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.05.2021
____________________
Գրանցում No 2580
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 14912
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Ինգաֆարմ», 119530, g.
Moskva, ul. Generala Dorokhova, 18, str. 2, RU
73 (2) Լիցենզառու Ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«Վալենտա Ֆարմացևտիկա», Russian Federation,
141101, Moscow region, Shchyolkovo, Fabrichnaya
str., 2, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.05.2021
____________________

57
57

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.06.2021

Գրանցում No 2581
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 24560
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Ինգաֆարմ», 119530, g.
Moskva, ul. Generala Dorokhova, 18, str. 2, RU
73 (2) Լիցենզառու Ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«Վալենտա Ֆարմացևտիկա», Russian Federation,
141101, Moscow region, Shchyolkovo, Fabrichnaya
str., 2, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.05.2021
____________________

Գրանցում No 2582
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 25920
73 (1) Լիցենզատու «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ,
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Էհրմանն», Pos. RAOS,

№

06/1

15, Ramenskiy r-n, Moscow Region, RU-140126,
Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները Դաս 29. կաթ
և կաթնամթերք:
Լիցենզիայի տեսակը
եզակի
Գործողության ժամկետը
1 տարի ժամկետով
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.05.2021
____________________

Գրանցում No 2583
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19245, 25843, 30540,
30541, 30542
73 (1) Իրավատեր
«Մենյու Գրուփ» (ՅուՔեյ)
լիմիթիդ, Chancery Station House, 31-33 High
Holborn, London, England, WC1V 6AX, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ինտերնետ
պրոջեքտս» ՍՊԸ, Երևան, Քաջազնունու 9/118, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.05.2021
____________________

58
58

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.06.2021

№

06/1

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

2813
3009
3367

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

01.11.2020
09.11.2020
07.11.2020

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

579U

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

15.11.2020

59
59

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62

ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.06.2021

06/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2021.01
(11) 3448
(13) A
G01N 27/00
(21) AM20210018
(22) 24.02.2021
(72) Владимир Арутюнян (AM), Микаел Алексанян
(AM), Гоар Шахназарян (AM), Геворг Шахатуни (AM)
(73) “Ереванский государственный университет”
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM)
(54) Способ изготовления сенсора для обна
ружения паров перекиси водорода
(57) Изобретение относится к области
электроники и автоматики, в частности, к
разработке сенсорной системы с простой
структурой на основе ZnO, легированного
лантаном, для обнаружения паров перекиси
водорода, которая может быть использована в
медицинском и сигнальном оборудовании.
Изготавливают
подложку

из
оксида
алюминия, на ее поверхности осаждают
газочувствительную пленку окиси цинка,
легированного лантаном, на поверхности
которой затем методом распыления осаждают
каталитические
наночастицы
палладия.
Распыление осуществляется в течение 5 секунд.
Повышается газочувствительность обнару
живающего пары перекиси водорода сенсора.
____________________
(51) 2021.01
(11) 3449
(13) A
G01R 27/00
(21) AM20210013
(22) 11.02.2021
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, М. Мкртчян
2 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, М.
Мкртчян 2 (AM)
(54) Способ измерения влажности древесины
(57) Изобретение относится к электро
измерительной технике, в частности - к
диэлькометрическим влагомерам, и может
быть
использовано
для
определения
влажности
древесины
путем
измерения
электрической емкости емкостного первичного
преобразователя.
Согласно способу измерения влажности
древесины, образец древесины помещают
между электродами емкостного преобразователя.
Емкостным преобразователем, источником
переменного тока, операционным усилителем,
опорным
резистором,
дополнительным

резистором, однополярным электрическим
переключателем
образуют
измерительную
цепь. Неподвижные контакты переключателя
подключают к выводам дополнительного
резистора.
Измерительную
цепь
питают
переменным током. Измеряют угол сдвига фаз
между двумя напряжениями в двух положениях
переключателя, определяют с помощью
предложенной формулы емкость емкостного
преобразователя,
полученным
значением
которой определяют влажность древесины.
Повышается точность измерения влажности
древесины, 2 ил.
____________________
(51) 2021.01
(11) 3450
(13) A
H02K 7/00
(21) AM20190137
(22) 20.11.2019
(72) Степан Бабаторосян (AM)
(73) Степан Бабаторосян, 0069, Ереван,
Камарака 52 (AM)
(54) Источник электрического тока
(57) Изобретение относится к области энергетики,
в частности, к источникам электрического тока,
преобразующим механическую энергию в
электрическую.
Источник электрического тока содержит
подпружиненный
рычаг
с
зубчатым
участком, присоединенный к валу генератора
посредством зубчатого колеса и храпового
механизма,
и
рабочее
колесо,
вдоль
внешнего периметра которого расположены
подпружиненные рычаги, каждый из которых
присоединен к валу генератора посредством
зубчатого колеса и храпового механизма.
Положительные и отрицательные контакты
генераторов подключены к соответствующим
положительным и отрицательным выходным
контактным дискам. Диски электрически
связаны с электрическим двигателем. Двигатель
механически связан с рабочим колесом. Рабочее
колесо, в свою очередь, механически связано с
однотипными рабочими колесами.
Обеспечивается увеличение мощности
энергии, вырабатываемой электромеханическим
источником тока, независимо от работы мышц
человека, 4 ил.
____________________

62
62

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

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

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

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

55*
72

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

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
01.06.2021

06/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 09-01
(11) 556
(13) S
(21) 20210005		
(22) 19.02.2021
(31) 2021500195 (32) 21.01.2021 (33) RU
(72) Камиль Аскендеров (RU)
(73) ООО “Смарт Крафт” (RU)
(74) С. Князян
(54) Бутылка
____________________

(51) 09-03
(11) 558
(13) S
(21) 20210014		
(22) 12.04.2021
(72) Саша Варданян (AM)
(73) ООО “РОЯЛ РУС”, РА, марз Ширак, г. Артик,
ул. Баграмяна 1/4 (AM)
(54) Коробка для сигарет
____________________

(51) 09-03
(11) 557		
(13) S
(21) 20210010		
(22) 29.03.2021
(72) Саша Варданян (AM)
(73) ООО “РОЯЛ РУС”, РА, марз Ширак, г. Артик,
ул. Баграмяна 1/4 (AM)
(54) Коробка для сигарет
____________________

(51) 12-08
(11) 559
(13) S
(21) 20210004		
(22) 15.02.2021
(72) Тевос Асатрян (AM)
(73) Тевос Асатрян, РА, марз Лори, г. Ванадзор,
ул. Чухаджяна 60/28 (AM)
(54) Автомобиль
____________________
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65

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
01.06.2021

06/1

ՄԱՍ 1
№

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
01.06.2021

KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

06/1

ՄԱՍ 1
№

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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