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ԳՅՈՒՏԵՐ

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

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր ստանալու հրապարակված հայտ
Y գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր
B գյուտի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
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գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
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21
22
23
31
32
33
45

71
72
73
74
85
86

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

11/2

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2021.01
(11) 681		
(13) Y
B82B 3/00
(21) AM20210054Y
(22) 15.07.2021
(72) Կարեն Ղամբարյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM)
(54) Հեղուկ ֆազից կիսահաղորդչային նանո
կառուցվածքների աճեցման եղանակ
(57)
Հեղուկ
ֆազից
կիսահաղորդչային
նանոկառուցվածքների աճեցման եղանակ,
ըստ որի կիսահաղորդչային տակդիրի վրա
աճեցնում են թրջող շերտ, այնուհետև թրջող
շերտից աճեցնում են կիսահաղորդչային
նանոկառուցվածքներ.
տարբերվում
է
նրանով, որ տակդիրի հետ ցանցերով
համաձայնեցված կիսահաղորդչային A1-х-уBхCу
եռաբաղադրիչ թրջող շերտը աճեցնում են
իզոթերմ պայմաններում A-B-C բաղադրության
եռաբաղադրիչ հեղուկ ֆազից, իսկ ցանցերի
հաստատունների
ապահամաձայնեցումը՝
աստիճանը
և
նշանը,
ապահովում
են
հեղուկ ֆազում B և C բաղադրիչների
կոնցենտրացիաների կառավարմամբ:
____________________

տեսքով, մագնիսական շարժիչը լրացուցիչ
ունի շարժական երկու հաստատուն մագնիս,
որոնք տեղակայված են ստատորի հաստատուն
մագնիսների զույգին համառանցք՝ սողնակի
վրա այդ առանցքի երկայնքով հետադարձառաջընթաց շարժման հնարավորությամբ,
ընդ
որում,
շարժական
մագնիսների
հեռավորությունը ռոտորի պտտման կենտրոնից
մեծ է ռոտորի թևի երկարությունից, իսկ բոլոր
հաստատուն մագնիսներն իրականացված են
օղակի սեկտորի տեսքով:
2. Մագնիսական շարժիչն ըստ 1-ին կետի.
տարբերվում է նրանով, որ ռոտորի թևերը
միմյանց հետ կազմում են 120° անկյուն:
3. Մագնիսական շարժիչն ըստ 1-ին
կետի. տարբերվում է նրանով, որ ստատորի
մագնիսները և շարժական հաստատուն
մագնիսներն ունեն միևնույն հաստությունը:
4. Մագնիսական շարժիչն ըստ 1-ին կետի.
տարբերվում է նրանով, որ ռոտորի մագնիսների
հաստությունը
հավասար
է
ստատորի
մագնիսների հաստության 1/5-ին:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(51) 2021.01
(11) 682
(13) Y
H02N 11/00
(21) AM20210066Y
(22) 12.08.2021
(72) Սևակ Կառլենի Ազիզյան (AM)
(73) Սևակ Կառլենի Ազիզյան (AM)
(54) Մագնիսական շարժիչ
(57) 1.
Մագնիսական շարժիչ, որն ունի
հաստատուն մագնիս պարունակող ստատոր,
հաստատուն մագնիսներ պարունակող ռոտոր
և շարժաբեր. տարբերվում է նրանով, որ
ռոտորն իրականացված է շարժաբերի հետ
կինեմատիկորեն կապված եռաթև պտուտակի
տեսքով, որի թևերից յուրաքանչյուրի վրա
ամրացված է հաստատուն մագնիս՝ ստատորի
շուրջը պտտման հնարավորությամբ, ստատորն
իրականացված է ռոտորի պտտման առանցքի
նկատմամբ
տրամագծորեն
հակադիր
տեղակայված հաստատուն մագնիսների զույգի

6

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

Արդյունաբերական դիզայններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման
(ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
16.11.2021

№

11/2

Տեղեկություններ տրված
արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին
(51) 06-10
(11) 566
(13) S
(21) 20210022		
(22) 15.06.2021
(72) Գո Ժեն (CN)
(73) Շաոսին Կեցյաո Դիվան Տեքստայլ Քո.,
Լթդ. (CN)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Կապերով գալարավարագույր
(55)

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20181931		

(111) 33630

(220) 04.12.2018

(151) 16.11.2021

			(181) 04.12.2028
(730) «Մէլոն Ֆէշն Գրուպ» բաժնետիրական
ընկերություն, RU
(442) 17.12.2018
(540)

(511)
դաս 3. հղկանյութեր. կենցաղային հակա
դիրտեր. կենցաղային հակաստատիկներ. օդի
բուրավետիչներ. բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բալզամն եր, բացառությամբ բժշկա
կան նպատակներով օգտագործվողների. փայլ
շրթունքենրի համար. բամբակ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հոտավետ (բուրա
վետ) նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման
համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոց
ների համար. բուրավետ ջուր. հարդարանքի
ջուր. մոմեր կաշվի համար. կոշիկի մոմեր.
ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ. ժելեր մերս
ման համար, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. ժել ատամն երի
սպիտակեցման համար. հոտազերծիչներ մար
դու կամ կենդանիների համար. դեպիլ յատոր
ներ. օծանելիք. հեղուկներ ապակիների, այդ
թվում՝ հողմապակիների, մաքրման համար.
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար.
պարֆյումերիային արտադրանք. դեկորատիվ
փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական մատիտ
ներ. սոսինձներ արհեստական թարթիչների
ամրացման համար. կոսմետիկական ներ
կանյութեր. օսլա (ապրետուր). կոշիկի քսուք
ներ. կոսմետիկական կրեմն եր. լաքեր մազերի
համար. լաքեր եղունգների համար. լոսյոններ
մազերի համար. լոսյոններ կոսմետիկական
նպատակների համար. սափրվելու լոսյոններ.

կոսմետիկական դիմակներ. յուղեր պարֆյումե
րիայի և բուրավետ միջոցների համար. յուղեր,
որոնք ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ.
կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի յուղեր.
եթերային յուղեր. հարդարանքի կաթ. օճառ
ներ. կոսմետիկական հավաքածուներ. կպչուն
պիտակներ եղունգների համար. արհեստա
կան եղունգներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն).
բամբակյա փայտիկներ կոսմետիկական նպա
տակների համար. ատամի մածուկներ. պեմզա
(չեչաքար). տուփեր շրթներկի համար. շեր
տիկներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
շրթներկ. շրթներկեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական պատրաս
տուկներ լոգանքի համար. պատրաստուկներ
լոգանքի համար, ոչ բուժական նպատակների
համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակ
ների համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքի
և կոսմետիկայի խմբին, արդուզարդի պարա
գաներ. պատրաստուկներ մազերը գանգ
րացնելու համար. պատրաստուկներ ինտիմ
հիգիենայի համար, հոտազերծիչներ. պատ
րաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. կոսմետիկական պատ
րաստուկներ նիհարելու համար. պատրաստուկ
ներ սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ լվաց
քի համար. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ եղունգ
ների խնամքի համար. պատրաստուկներ մաք
րելու համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. արևապաշտպան պատրաս
տուկներ. կենցաղային քիմիական պատրաս
տուկներ սպիատկեղենի լվացման ժամանակ
գույները վերականգնելու համար. դիմափոշի.
բծերը հանելու միջոցներ. արհեստական թար
թիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր
ված անձեռոցիկներ. հոտավետ խառնուրդներ
ծաղիկներից և խոտերից. աղեր վաննաների
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ների համար օգտագործվողների. պահպանող
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բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող).
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար.
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. չեզոքաց
նող միջոցներ մշտագանգրացման համար. կոս
մետիկական միջոցներ թարթիչների համար.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետի
կական միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներ
կելու համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
նպատակների համար օգտագործվողների.
շամպուններ. եթերային էսենցիաներ (բնահյու
թեր).
դաս 9. 3D ակնոցներ. ապրանքների
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. մագնիսա
կան նույնականացման քարտեր. մագնիսական
ծածկագրով քարտեր. դեկորատիվ մագնիս
ներ. ակնոցներ (օպտիկա). արևապաշտպան
ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. ակնոցների
ապակիներ. հակաշլացման լուսապաշտպան
ապակիներ. պայուսակներ դյուրակիր համա
կարգիչների համար. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչ
ներ. պատյաններ հպաոսպնյակների համար.
ակնոցների պատյաններ. պատյաններ քթակ
նոցների (պենսնեի) համար. լուսանկարչական
ապարատների և լուսանկարչական պարագա
ների հատուկ պատյաններ. ծածկոցներ դյու
րակիր համակարգիչների համար. նրբաքուղեր
բջջային հեռախոսների համար. նրբաքուղեր
քթակնոցների (պենսնեի) համար.
դաս 14. ագատներ. ալմաստներ. համա
յիլներ (թանկարժեք իրեր). ժամացույցների
ապարանջաններ. ապարանջաններ (թանկար
ժեք իրեր). հուռութներ բանալիների համար.
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). զարթու
ցիչներ. դեկորատիվ գնդասեղներ. փողկապ
ների գնդասեղներ. գնդասեղներ (թանկարժեք
իրեր). ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք
իրեր պատրաստելու համար. ուլունքներ մամ
լած սա
թից. չմշակ
ված կամ մաս
նա
կի մշակ
ված սև սաթ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ). փողկապ
ների սեղմիչներ. թևքաճարմանդներ. օղլակներ
թանկարժեք իրերի համար. կրծքանշաններ
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ազնիվ մետաղներից. չմշակված կամ դրոշմա
հատված ոսկի. կլուազոնե տեխնոլոգիայով
պատրաստված իրեր. գեղարվեստական իրեր
ազնիվ մետաղներից. ոսկերչական իրեր. իրի
դիում. թանկարժեք քարեր. կիսաթանկարժեք
քարեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). մատա
նիներ (թանկարժեք իրեր). տուփեր ազնիվ
մետաղներից. գրպանի կամ ձեռքի ժամա
ցույցների իրաններ. ժամացույցների իրան
ներ. մեդալներ. մեդալիոններ (թանկարժեք
իրեր). չմշակված կամ մասնակի մշակված
ազնիվ մետաղներ. ժամացույցների ընթացային
մեխանիզմն եր. ժամացույցների մեխանիզմն եր.
մետաղադրամն եր. ոսկյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկար
ժեք իրեր). արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր).
ձիթակն (թանկարժեք քար). պլատին (մետաղ).
ժամանակաչափ
սարքեր.
շարժականգով
վայրկյանաչափներ. անմշակ կամ դրվագված
արծաթեղեն. ականջօղեր. ազնիվ մետաղների
ձուլակտորներ. ազնիվ մետաղների համահալ
վածքներ. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից.
ձեռքի ժամացույցների ապակիներ. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ժամացույց
ների սլաքներ (ժամագործություն). կոշիկների
զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից. գլխարկ
ների զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից.
զարդարանքներ սև սաթից. զարդարանք
ներ (թանկարժեք իրեր). նվերի պատյաններ
ժամացույցների համար. ձեռքի ժամագիրներ
(ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. շղթա
ներ (թանկարժեք իրեր). ժամացույցների շղթա
ներ. թվահարթակներ (ժամագործություն).
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցներ
(բացառությամբ ձեռքի). ձեռքի ժամացույցներ.
էլեկտրական ժամացույցներ. զարդատուփեր.
շպինելներ (թանկարժեք քարեր).
դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ջրաներկեր.
ալբոմն եր. ալմանախներ. ատլասներ (քար
տեզագրքեր). ազդագրեր, պլակատներ. թղթե
ժապավեններ. սեղանի թղթե սպիտակեղեն.
տոմսեր. բլանկներ (տպագրված). ծանուցագ
րեր (գրասենյակային). բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր).
ապարանջաններ
գրենական
պիտույքները պահելու համար. բրոշյուրներ.
բուկլետներ. թուղթ. տեղեկագրեր. մոմ մոդե
լավորման համար, բացառությամբ ատամն ա
բուժության մեջ օգտագործվողի. թղթե կամ
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ստվարաթղթե
ցուցանակներ.
ձևվածքներ
հագուստի պատրաստման համար. ձևվածք
ներ կարի համար. լրագրեր. փորագրան
կարներ. բռնիչներ փաստաթղթերի համար
(գրասենյակային պարագաներ). մատիտների
բռնիչներ. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ.
էջերը պահող բռնիչներ. պնակիտներ գրելու
համար. շարվածքատախտակներ (պոլիգրա
ֆիա). ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե
տախտակներ,
վահանակներ.
ամսագրեր
(պարբերական). սեղմիչներ թղթադրամն երի
համար. սեղմիչներ կատալոգային քարտերի
համար. սեղմիչներ գրիչների համար. էջանիշ
ներ գրքերի համար. պարբերական մամուլ.
տպագրական հրատարակություններ. ստվա
րաթղթե իրեր. գրաֆիկական (գծանկարչա
կան) պատկերներ. օրացույցներ. թղթե կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. կալկա
(մոմաթուղթ). մատիտներ. նկարներ. փոխադ
րանկարներ. ստվարաթուղթ. ստվարաթղթե
տուփեր բոլորագլխարկների համար. քարտա
րաններ (գրասենյակային պիտույքներ). քար
տեր. կատալոգային քարտեր (գրասենյակային
պիտույքներ). հավաքաքարտեր, բացառու
թյամբ խաղաքարտերի. կատալոգներ. նկարե
լու վրձիններ. սոսինձներ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. գրքեր.
անդորրագրերի գրքույկներ (գրասենյակային
ապրանքներ). կոմիքսների գրքույկներ. գրա
սենյակային կոճգամն եր. ծրարներ (գրասենյա
կային ապրանքներ). կնիքների, դրոշմակների
տուփեր. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
թղթե ժապավեններ. կպչուն ժապավեններ
(գրասենյակային պիտույքներ). կպչուն երիզներ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գծագրական քանոններ. թռուցիկ
ներ (գովազդային թերթիկներ). խոնավությունը
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար.
գծանկարչական տպագիր նյութեր. ծեփանյու
թեր. ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ
սարքերի). զտող նյութեր (թղթից). կավիճ դեր
ձակների համար. թղթե կամ պլաստմասսայե
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթա
վորելու համար. մանկական թղթե կրծկալներ.
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ՄԱՍ 1
№

ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակա
յին). պիտոյատուփեր գրենական պիտույքների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). կազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). ասեղնագոր
ծության նմուշներ (սխեմաներ). երաժշտական
բացիկներ. շնորհավորական բացիկներ. փոս
տային բացիկներ. թղթե տոպրակներ. գրչատու
փեր. կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ).
գծագրոցներ սեղմիչներով. թղթե թաշկինակ
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. հենակալներ գրքերի համար. տակ
դիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշմակ
ների համար. դրոցներ գրիչների և մատիտների
համար. հենակալներ լուսանկարների համար.
գրասարքեր.
գրասենյակային
պարագա
ներ, բացառությամբ կահույքի. գրենական
պիտույքներ. գրելու պիտույքներ. դպրոցական
պիտույքներ (գրասենյակային). պիտակները
ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ. տպագիր
արտադրանք. ծանուցատետրեր. գրաֆիկա
կան վերարտադրություններ. գծանշիչ գրիչներ
(գրասենյակային պիտույքներ). թղթե անձե
ռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. թղթե
կոսմետիկ անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրա
սենյակային ճարմանդներ. տետրեր. թղթագ
րենական ապրանքներ. շշերի փաթեթվածք
թղթից կամ ստվա
րաթղ
թից. թղթե դրոշ
ներ.
նրբաթիթեղ. լուսափորագրանկարներ. լու
սանկարներ (տպագրված). խորհրդանշաններ
(թղթե կնիքներ). պիտակներ, բացառությամբ
մանածագործականների.
դաս 18. ալպենշտոկներ. մանկական լան
ջագոտիներ, լանջակապեր երեխաներ կրելու
համար. ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. դրա
մապանակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ
(դրամապանակներ). ձիերի մեջքը պահպանող,
թամբի տակ գցվող գորգեր. այցեքարտերի
պատյաններ. սանձեր. հեծելասարքերի լրա
կազմեր. ռետինե դետալներ ասպանդակների
համար. թավշակաշի, բացառությամբ մաքրելու
համար օգտագործվողների. հովանոցներ. արևի
հովանոցներ. կաշեգործական - թամբագործա
կան իրեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
հիմն ակմախքներ. կանացի պայուսակների
հիմն ակմախքներ. այցեքարտերի թղթապա
նակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե
տուփեր. կաշվե փականներ (կափույրներ).
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մտրակներ. արհեստական կաշի. չմշակված
կամ մասնակի մշակված կաշի. կաշեստվարա
թուղթ. զսպանների կաշվե պատյաններ. օղակ
ներ հովանոցների համար. բոլորագլխարկների
կաշվե տուփեր. կաշվից կամ կաշեստվա
րաթղթից արկղեր. ֆիբրից տուփեր, արկղեր
և սնդուկներ. քսակներ. մետաղ յա օղակներից
պատրաստված քսակներ. թամբերի ամրա
կապեր. ուղղանկյուն մեջքակաշիներ (կաշվե
կիսաֆաբրիկատներ). թամբերի հիմն ակմախք
ներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ)
փաթեթավորման համար. մոլեսկին (գործ
վածք՝ կաշվի նմանակ). ճամփորդական կաշվե
հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա). ձիերի
ծնկակալներ. դնչկալներ. ձիերի երասանակ
ներ. դատարկ պիտույքատուփեր հարդա
րանքի իրերի համար. կաշվե թելեր. կահույքի
կաշվե պաստառներ. հագուստ կենդանիների
համար. կահույքի կաշվե հարդարանք. վզնոց
ներ կենդանիների համար. թղթապանակներ
երաժշտական նոտաների համար. անգազան
ցիկ թաղանթներ կենդանիների աղիքներից.
բազմաճյուղ մտրակներ. շնակապեր. ձիաթամ
բե
րի տակ դրվող փա
փուկ տակ
դիր
ներ. պայ
տեր. կաշվե թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ.
պորտպլեդներ. կաշվե սրակալներ, սուսերի
ուսակապեր. թղթապայուսակներ (կաշեգա
լանտերեա). ձգափոկեր (լծասարք). մորթեղեն.
ռանդոսերու (ճապոնական դպրոցական կռնա
պայուսակ). կռնապայուսակներ. կաշեփոկիկ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
փոկեր լծասարքի համար. փոկեր չմուշկների
համար. կաշեփոկեր թամբագործական իրերի
համար (փոկային շինվածքներ). կաշվե դնչա
փոկեր. ասպանդակի փոկեր. բռնակներ հովա
նոցների համար. բռնակներ գավազանների
համար. բռնակներ ճամպրուկների համար.
թիկնապայուսակներ. ուղեպայուսակներ. ձիա
թամբեր. տնտեսական մթերացանցեր. անձրևի
կամ արևի հովանոցների ճաղեր. ասպանդակ
ներ. պայուսակներ. պայուսակներ ալպինիստ
ների համար. պայուսակներ երեխաներ կրելու
համար. դատարկ պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. ճամփորդական
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. կենգու
րու պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
ծովափի պայուսակներ. սպորտային պայու
սակներ. տուրիստական պայուսակներ. տնտե
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սական պայուսակներ. անվավոր տնտեսական
պայուսակներ. դպրոցական պայուսակներ.
ճամփորդական սնդուկներ. կերի տոպրակներ.
ձիասարքի լկամն եր. ձեռնափայտեր (գավա
զաններ). հովանոցների կոթեր. նստոցների
վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր
(լծասարք). երասաններ (լծասարք). լծասարքեր
կենդանիների համար. բանալիների պատյան
ներ. անուրներ ձիերի համար. ճամպրուկներ
(ուղեբեռ). տափակ ճամպրուկներ. տափակ
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. թամ
քատակեր ձիերի համար. պատյաններ անձրևի
հովանոցների համար. շևրո (փափուկ այծա
կաշի). մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշի
ներ. խոշոր եղջերավոր անասունների կաշիներ.
կաշվե քուղեր. ձիերի աչքակալներ (լծասարք).
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դաս 25. գլխաշոր, որը ծածկում է պարա
նոցը և ուսերը. բանդանաներ (պարանոցի թաշ
կինակներ). ներքնազգեստ. քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). բոդի (կա
նացի ներքնազգեստ). բռնցքամարտիկների
վարտիքներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ.
դահուկների կիսակոշիկներ. սպորտային կիսա
կոշիկներ. բրիջիներ. տաբատներ. բուտսեր
(ֆուտբոլային). կրծկալներ. կաճյակներ (թա
ղիքե ոտնաման). հագուստի օձիքներ. հանո
վի օձիքներ. ներդիրներ շապիկների համար.
քողեր (հագուստ). գաբարդիններ (հագուստ).
կրկնակոշիկներ. փողկապներ. ժապավենա
կապ փողկապներ լայն եզրերով. սռնապաններ
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև
ծնկները). զանգապաններ. կոշիկների ճտքեր.
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ).
հագուստ ջերսիից. բաճկոնակներ. սպորտային
տրիկոտաժեղեն. տրիկոտաժեղեն. կրունկներ.
գլխանոցներ (հագուստ). բոլորագլխարկների
շրջանակներ (հենք). գրպաններ հագուստի
համար. կաշնեներ. հովարով գլխարկներ.
հովարներ գլխարկների համար. զուգագուլ
պաներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբի
նացիա). կոմբինեզոններ ջրային դահուկների
համար. կոմբինեզոններ (հագուստ). իրանա
կալներ (կանացի ներքնազգեստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). կոստյումն եր. լողազգեստներ.
դիմակահանդեսի կոստյումն եր. լողափի զգեստ
ներ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
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(հագուստ). ձկնորսական բաճկոններ. լեգինս
ներ (շալվար). շքազգեստներ (սպասավորների).
լիֆեր. սպորտային մայկաներ. բազկապատներ.
կրծքակալներ. թիկնոցներ. մանտո. դիմակներ
քնելու համար. մորթիներ (հագուստ). թաթ
մաններ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). ոչ
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
մուֆտաներ (հագուստ). կոշիկների կրնկատա
կեր. մանկական կրծկալներ, բացառությամբ
թղթից պատրաստվածների. մորթե թիկնոց
ներ. ականջակալներ (հագուստ). կարճագուլ
պաներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ.
կոշիկ. լողափի կոշիկ. սպորտային կոշիկ
ներ. հագուստ. թղթե հագուստ. վերնազգեստ.
պատրաստի հագուստ. հագուստ ավտոմոբի
լիստների համար. հագուստ հեծանվորդների
համար. հագուստ մարմն ամարզիկների համար.
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. անջրանցիկ հագուստ. համազգեստ.
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. օրարի (եկե
ղեցական հագուստ). վերարկուներ. կիսատա
բատներ (ներքնազգեստ). գլխանոցով բաճկոն.
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). դահուկորդ
ների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ (հագուստ). պիժա
մաներ.
լողավարտիքներ.
պլաստրոններ.
վզպատներ. կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
զգեստներ. գլխակապեր (հագուստ). կախա
կապեր. կապեր կարճագուլպաների համար.
կապեր երկար գուլպաների համար. պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
քրտնակալներ. ներբաններ. տաբատակալներ.
կիսակոշիկներ. քուղերով կիսակոշիկներ. պոն
չոներ. գոտիներ (ներքնազգեստ). գոտի-քսակ
ներ (հագուստ). գոտիներ (հագուստ). նորածնի
օժիտ (հագուստ). կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. գուլպաների կրկնակրունկ
ներ. ռանտեր կոշիկների համար. շուրջառներ
(եկեղեցական զգեստ). շապիկներ (բլուզներ).
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. բաղնիքի սան
դալներ. երկարաճիտ կոշիկներ. սարաֆաններ.
սարիներ. սարոնգներ. սվիտերներ, պուլովեր
ներ. կոշկերեսներ. միջատակեր. ժամաշապիկ
ներ. բաղնիքի հողաթափներ. պատմուճաններ
(պարեգոտներ). տրիկոտաժե հագուստ. կիսա
վարտիքներ. կոշիկներ. մարմն ամարզական
կոշիկներ. տնային կոշիկներ. թասակներ
(գլխարկ). չալմաներ. գլխարկներ. գոգնոց
ներ (հագուստ). կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.
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խալաթներ. բաղնիքի խալաթներ. ցիլինդրներ.
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). գուլպաներ
(երկար). քրտինք կլանող երկար գուլպաներ.
շալեր. թղթե գդակներ (հագուստ). գդակներ.
ջրցողի գլխարկներ. լողագլխարկներ. շարֆեր.
սեպեր բուտսերի համար. բոլորագլխարկներ.
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). փող
քաժապավեններ. մուշտակներ. էսպադրիլներ.
շրջազգեստներ. տակի շրջազգեստներ. կիսա
տաբատաձև շրջազգեստներ.
դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառայու
թյունների բաժանորդագրում երրորդ անձանց
համար. ներմուծման-արտահանման գործա
կալությունների ծառայություններ. առևտրային
տեղեկատվության գործակալությունների ծառա
յություններ. գովազդային գործակալությունների
ծառայություններ.
ինքնարժեքի
վերլուծու
թյուն. տարածքների վարձակալում գովազդի
տեղադրման համար. առևտրային աուդիտ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատաց
ված հիմն ապաշարների վարում. հաշվապա
հական գրքերի վարում. արտաքին վարչական
կառավարում ընկերությունների համար. հաշիվ
ների ապրանքագրերի տրամադրում. ապրանք
ների ցուցադրում. հաղորդագրությունների
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ).
հասարակական կարծիքի հետազոտում. շու
կայի ուսումն ասիրություն. գործնական տեղե
կատվություն. առևտրային տեղեկատվություն
և խորհուրդներ սպառողներին (խորհուրդ
ներ հաճախորդներին ապրանքների վերաբե
րյալ). հետազոտություններ գործարարության
ասպարեզում. կոնյունկտուրային (իրավիճակի,
իրադրության) հետազոտություններ. շուկա
յագիտական (մարքեթինգային) հետազոտու
թյուններ. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. խորհրդատվություն գործարարության
կազմակերպման
հարցերով.
խորհրդատ
վություն
գործարարության
կառավարման
հարցերով. խորհրդատվություն աշխատակից
ների անձնակազմը կառավարելու հարցերով.
մասնագիտական խորհրդատվություն գոր
ծարարության ասպարեզում. գովազդի ման
րակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
ստեղծագործների և կատարողների գործերի

16
16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

կառավարում. մարզիկների գործունեության
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում
այլ անձանց համար. գովազդային սցենար
ների տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն.
տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապաշարներում
տվյալների նորացում և պահում. գովազդա
յին նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. ցու
ցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ
անձանց համար. նորաձևության ցուցադ
րության կազմակերպում գովազդային նպա
տակներով. առևտրական ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրա
յին գործունեության գնահատում. վճարման
փաստաթղթերի նախապատրաստում. տեղե
կատվության որոնում համակարգչային ֆայլե
րում երրորդ անձանց համար. երաշխավորների
որոնում. օգնություն գործարարության կառա
վարման հարցերում. օգնություն առևտրային
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. առևտրային միջնոր
դություն (ծառայություն). գործարար տեղեկատ
վության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
գործարար և առևտրային հարաբերություն
ների ոլորտներում տեղեկատվության տրա
մադրում. առցանց վաճառատեղի տրամադրում
ապրանքներ և ծառայություններ գնողներին
և վաճառողներին. առևտրային կամ գովազ
դային նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի
տրամադրում. մանրածախ վաճառքի նպատա
կով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. տնտեսական կանխատեսում.
աճուրդային վաճառք. դեղագործական միջոց
ների, անասնաբուժական և հիգիենիկ պատ
րաստուկների և բժշկական նշանակության
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. գովազդային ֆիլմերի արտադրու
թյուն. գրասենյակային սարքերի և ապարատ
ների վարձույթ. գովազդային ժամանակի
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության
բոլոր միջոցներում. գովազդային նյութերի վար
ձույթ. գովազդային վահանակների վարձույթ.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. վաճառա
սեղանների վարձույթ. լուսապատճենահանող
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սարքավորման վարձույթ. գովազդային տեքս
տերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. ազդագ
րերի, պլակատների փակցնում. նմուշների
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդա
յին տեքստերի խմբագրում. գովազդ. ինտե
րակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում.
գովազդ փոստով. հեռուստագովազդ. փաս
տաթղթերի վերարտադրում. տեղեկատվու
թյան հավաքում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. վիճակագրական տվյալ
ների հավաքում և տրամադրում. տվյալներ
գործարարական գործառնությունների մասին.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. խորհր
դատվություն գործարարության կառավարման
հարցերով. առևտրային գործարքների համա
ձայնեցում և եզրափակում երրորդ անձանց
համար. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ն երի
վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի ծառա
յություններ. հոգեբանական տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. արտահաստիքային
աշխատողների գործունեության կառավարում.
շինարարական նախագծերի համար առևտ
րային (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
ապրանքների և ծառայությունների լիցենզիա
ների առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում
երրորդ անձանց համար. ծախսերը փոխհատու
ցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) կառա
վարում երրորդ անձանց համար. սպառողների
հավատարմության ծրագրերի կառավարում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ծառայություն
ներ հասարակական հարաբերությունների
բնագավառում. մանեկենների ծառայություն
ներ ապրանքները գովազդելու կամ խրախու
սելու համար. մեքենագրման ծառայություններ.
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. ձեռ
նարկությունները տեղափոխելու հետ կապված
ծառայություններ. հարկային հայտարարագրեր
ներկայացնելու ծառայություններ. վաճառքի
օժանդակման համար որոնման համակարգի
օպտիմալացում. հանդիպումն երը ծրագրելու
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ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). գների համեմատման ծառայություններ.
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ
կտտոցով» (PPC). քարտուղարական ծառայու
թյուններ. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). սղագրական ծառայություններ. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հեռախոսազանգերին
պատասխանելու ծառայություններ բացակա
յող բաժանորդների համար. լուսապատճենա
հանման ծառայություններ. գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20200869

(111) 33631

(220) 15.05.2020

(151) 16.11.2021

		(181) 15.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Վարդ
գեսի Խաչատրյան, Երևան, Բայդուկով փ.,
տուն 3, AM
(442) 16.06.2020
(540)

(511)
դաս 29. արևածաղկի մշակված սերմեր.
դաս 30. սուրճ:
____________________

(210) 20201718		

(111) 33632

(220) 04.09.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 04.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աստղիկ Մոմջյան
Ֆյոդորի, Երևան 0069, Ռուբինյանց 1ա, բն. 49,
AM
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք. հրուշակեղեն:
____________________

(210) 20201971		

(111) 33633

(220) 09.10.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 09.10.2030
(730) «ԿԱՄ դեվելոփմենթս» ՍՊԸ, Երևան,
Միկոյան 18/2, AM
(442) 18.12.2020
(540)
(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
հյուրանոցներում
տեղերի
պատվիրման
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների ծառայություններ:
____________________

(210) 20202012		

(111) 33634

(220) 19.10.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 19.10.2030
(730) «Միքս փեինթս» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան
Մեծի 1 Ն/47, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(442) 16.11.2020
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(526) «paints» բառն ինքնուրույն պահպանության

(526) «ПЛОМБИР» բառը և պաղպաղակի պատ

օբյեկտ չէ:

կերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

չեն:

բաց և մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր.
մանրէասպան ներկեր. պատվածքներ (ներկեր)
փայտանյութի համար. ներկեր փայտանյութի
կամ
փայտի
համար.
ներկանյութեր.
նոսրացուցիչներ ներկերի համար. ներկող
նյութեր.
սոսնձաներկեր.
պատվածքներ
(ներկեր). հրակայուն ներկեր. նախաներկեր.
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար.
ջրաներկեր նկարելու համար. յուղաներկեր
նկարչության համար.
դաս 35. ներկերի, ալյումինային ներկերի,
մանրէասպան ներկերի, փայտանյութի համար
պատվածքների (ներկեր), փայտանյութի կամ
փայտի համար ներկերի, ներկանյութերի,
ներկերի համար նոսրացուցիչների, ներկող
նյութերի, սոսնձաներկերի, պատվածքների
(ներկեր), հրակայուն ներկերի, նախաներկերի,
սպիտակեցման համար ներկալուծույթների,
նկարելու համար ջրաներկերի, նկարչության
համար յուղաներկերի, ներքին աշխատանքների
համար սվաղի (ծեփ) առևտուր:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

(210) 20202136		

(111) 33635

(220) 16.11.2020

(151) 16.11.2021
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մանուշակագույն, բաց կապույտ, մոխրագույն,
մուգ շագանակագույն, փայտագույն, սպիտակ,
բաց շագանակագույն և կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202139		

(111) 33636

(220) 16.11.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)
(526) «LIGHT ICE CREAM», «MINIMUM CALORIES» գրառումները և պաղպաղակի պատկերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ կապույտ, մոխրագույն, կապույտ,
սպիտակ, մուգ շագանակագույն, փայտագույն,
բաց շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________
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(210) 20202320

(111) 33637

(220) 15.12.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 15.12.2030
(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ.,
NL
(442) 18.01.2021
(540)
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(511)
դաս 43.սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով
ապահովում.
սննդամթերքի
պատրաստում,
առաքում,
մատուցում
և
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու
թյուններ հիմնարկներում կամ ուսումնական
հաստատություններում:
____________________

(511)
դաս 1. ծեփամածիկներ. լցանյութեր և
մածուկներ.
դաս 2. պատվածքներ. ներկեր. օլիֆ
ներ.
արծնուկներ.
լաքեր.
նախաներ
կեր.
նոսրացուցիչներ
ներկերի
համար.
թանձրարարներ ներկերի համար. մետաղը
ժանգոտումից պաշտպանող նյութեր. ներկող
նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր. բնական
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ
գեղանկարիչների և գեղազարդիչների համար.
դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման,
ողորկման, ճարպազերծման և հղկամշակման
համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202338

(111) 33639

(220) 17.12.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 17.12.2030
(730) Տիրան Հակոբյան, ք.Ապարան, Դարյան
23, բն. 12, AMԱշոտ Հարությունյան, Երևան,
Ռուբինյանց 4, բն. 52, AMԱրարատ Յուզբաշյան,
Երևան, Արաբկիր 17, շ. 25, բն. 4, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(526) «сеть национальной еды» արտահ այ
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ

(210) 20202337

(111) 33638

(220) 17.12.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 17.12.2030
(730) Տիրան Հակոբյան, ք.Ապարան, Դարյան
23, բն. 12, AMԱշոտ Հարությունյան, Երևան,
Ռուբինյանց 4, բն. 52, AMԱրարատ Յուզբաշյան,
Երևան, Արաբկիր 17, շ. 25, բն. 4, AM
(442) 18.01.2021
(540)

չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43.սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով
ապահովում.
սննդամթերքի
պատրաստում,
առաքում,
մատուցում
և
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու
թյուններ հիմնարկներում կամ ուսումնական
հաստատություններում:
____________________

(526) «national food chain» արտահայտւթյունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(210) 20202339

(111) 33640

(220) 17.12.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 17.12.2030
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(730) Տիրան Հակոբյան, ք.Ապարան, Դարյան
23, բն. 12, AMԱշոտ Հարությունյան, Երևան,
Ռուբինյանց 4, բն. 52, AMԱրարատ Յուզբաշյան,
Երևան, Արաբկիր 17, շ. 25, բն. 4, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետա
ղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայու
մից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչ
ներ. չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր
և փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղարվեստա
կան տպագրության համար.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումն եր մարդկանց և կենդանի
ների համար. մանկական սնունդ. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամն ալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուց
ման սար
քեր ու գոր
ծիք
ներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավոր
ման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ. ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղե
կատվության թվային այլ կրիչներ. կանխավճա
րով աշխատող ապարատների մեխանիզմն եր.
դրամարկղային ապարատներ. հաշվիչ մեքե
նաներ. տեղեկատվության մշակման սարքավո
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րումն եր և համակարգիչներ. համակարգչային
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմարարական աշխատանքների համար. լու
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ.
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա
ղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենա
ներ և գրասենյակային պիտույքներ (բացա
ռությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումն երի). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 18. կա
շի և կաշ
վի նմա
նա
կումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ
ված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայ
տեր. մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործա
կան իրեր.
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. սննդա
յին ճարպեր. կարագ կակաոյի սննդային յուղ.
ձվի սպիտակուց. խավիար. պահածոյացված
մրգեր. երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու
կաղամբ. չորացրած կոկոսի ընկույզներ. մու
րաբաներ. սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ
պահածոյացված բանջարեղեն. թթու դրած
մանր վարունգ. պանիրներ. ձկան սուկի. մրգա
յին դոն
դող. միս. ան
կենդան ձուկ. թռչնամիս
և որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյաց
ված. սառեցված չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ և կաթնամթերք.
սննդա
յին յու
ղեր և ճար
պեր. ձվի դեղ
նուց.
կեֆիր. բեկոն. ձվեր. նրբերշիկ. անկենդան
սաղմոն. անկենդան սարդինա ձուկ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալ յուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակե
ղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
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դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսա
կան, այգեգործական, անտառային և հացահա
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և բան
ջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկ
ներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ
րանյութեր.
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի, սիգարների և սիգարետների համար
մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ. ծխա
խոտի քսակներ. սիգարետների ծայրապանակ
ներ. ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ
ծխողների համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղ
թերի գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. սիգա
րակտրիչ մեքենաներ. արկղեր սիգարների
համար. արկղեր սիգարետների. ծխագլանակ
ների համար. մուշտուկներ սիգարների համար.
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա
րետներ. ոչ բուժական նպատակների համար.
սիգարետներ. ծխագլանակներ. գրպանի հար
մարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը
փաթաթելու համար. մուշտուկներ սիգարետ
ների համար. սիգարետի մուշտուկների ծայ
րապանակներ. ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ.
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. ծխելու
խոտաբույսեր. անոթներ ծխախոտի համար.
քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու տու
փեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. խոնա
վարարներով տուփեր սիգարների համար.
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. ծխողների համար բերանի ցողա
ցիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի
եթերային յուղերից. վառիչների համար հարմա
րեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.
դաս 35. ինտերակտիվ գովազդ համա
կարգչային ցանցում. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումն եր).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
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դաս 40. հղկանյութային մշակում. կինո
ժապավենների
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական
իրերի
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. արծա
թապատում. գործվածքների սպիտակեցում.
փայտանյութի մշակում. զոդում. գործվածքների
եզրերի մշակում. հագուստի կարում. կադմի
ումապատում. գործվածքների փայլարդում.
բրուտագործական աշխատանքներ. կոշիկի
ներկում. քրոմապատում. մետաղի դրվագում
այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների
տպագրում.
լուսանկարչական
ժապավեն
ների հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում.
գալվանապատում. անագապատում. մորթի
ների ձևակերտում ըստ պատվերի. դարբնո
ցային աշխատանքներ. մորթիների մշակում
հակացեցային միջոցներով. ֆրեզում. հյութի
քամում պտուղներից. սննդամթերքի ապխ
տում. ցինկապատում, գալվանացում. փորագ
րում. գործվածքների մշակում ջրամերժություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
հրակայունություն հաղորդելու համար. գործ
վածքների մշակում չճմրթելիություն հաղորդելու
համար. բրդի մշակում, մակաշերտում. աղա
ցում. մետաղների մշակում. մետաղների մխում.
ալ յուրի աղացում. նիկելապատում. հինում (ջուլ
հակություն). մորթու մշակում. ողորկում հղկա
նյութերով. նյութերի ռանդում. դերձակների
ծառայություններ. ներկման ծառայություններ.
գործվածքների ներկում. թղթի մշակում, ասեղ
նագործում. կաշվի մշակում. սննդամթերքի և
ըմպելիքների պահածոյացում. օդի թարմացում.
լազերային փորագրում. անասունների սպանդ.
սննդամթերքի սառեցում. սառնապահպանման
ծառայություններ. շոգեկաթսաների վարձույթ.
գարեջրի եփում երրորդ անձանց համար. հացի
արտադրություն ըստ պատվերի. սննդամթերքի
և խմիչքների պաստերիզացում. գինու արտադ
րություն երրորդ անձանց համար. խորհրդատ
վություն գինեգործության ոլորտում.
դաս 41. ֆիզիկական դաստիարակու
թյուն (կրթություն, ուսուցում). ուսումն ական
գործընթացի ապահովում, զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումն երի
կազմակերպում.
դաս 42. ինտերիերի ձևավորում. արդյու
նաբերական դիզայն. դիզայներների ծառա
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յություններ փաթեթավորման բնագավառում.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
գեղարվեստական դիզայն. որակի հսկողու
թյուն. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբե
րական դիզայն). խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. տեղեկատվական
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից.
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության հարցե
րով. ինտերնետի համար որոնման միջոցների
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում
(տեսածրում). ջերմոցային գազերի արտանե
տումն երի կրճատման հետ կապված գիտական
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում. անտառի որակի գնահատում. բրդի
որակի գնահատում. հեռակա հասանելիության
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ.
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային
պահպանում. տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների ծառայություններ. որոնք տրամադրվում
են արտաքին ռեսուրսների (աութսորսինգ)
հիման վրա. հեռահաղորդակցական տեխ
նոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական
ծառայություններ. տեխնիկական փաստաթղ
թերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. բջջային
հեռախոսների ապակողպում. խորհրդատվու
թյուն տվյալների անվտանգության հարցերով.
տվյալների կոդավորման ծառայություններ.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների կոտ
րանքը հայտնաբերելու համար. անձնական
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում համա
ցանցի միջոցով տեղեկատվության գողությունը
հայտնաբերելու համար. հաշվիչների վարձույթ
էլեկտրաէներգիայի սպառման հաշվառման
համար. էլեկտրոնային առևտրի գործարք
ների ժամանակ օգտագործողի վավերացման
ծառայություններ. օգտագործողի վավերացման
ծառայություններ՝ օգտագործելով մեկանգա
մյա մուտքի տեխնոլոգիան առցանց ծրագրային
ապահովման հավելվածների համար.
դաս 43.սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա
վոր բնակատեղով ապահովում. սննդամթերքի
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի
ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների ծառա
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յություններ. ճաշարանների ծառայություններ
հիմն արկներում կամ ուսումն ական հաստատու
թյուններում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետի
կական ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
այգեգործական և անտառային ծառայություն
ներ:

____________________

(210) 20202340

(111) 33641

(220) 17.12.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 17.12.2030
(730) Տիրան Հակոբյան, ք.Ապարան, Դարյան
23, բն. 12, AMԱշոտ Հարությունյան, Երևան,
Ռուբինյանց 4, բն. 52, AMԱրարատ Յուզբաշյան,
Երևան, Արաբկիր 17, շ. 25, բն. 4, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(526) «ազգային սննդի ցանց» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43.սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով
ապահովում.
սննդամթերքի
պատրաստում,
առաքում,
մատուցում
և
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու
թյուններ հիմնարկներում կամ ուսումնական
հաստատություններում:
____________________

(210) 20202355

(111) 33642

(220) 21.12.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 21.12.2030
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(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ.,
NL
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ՄԱՍ 1
№

(540)

(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 2. պատվածքներ, ներկեր, օլիֆ
ներ, արծնուկներ, լաքեր, նախաներկեր.
նոսրացուցիչներ ներկերի համար, թանձրա
րարներ ներկերի համար. մետաղը ժան
գոտումից պաշտպանող նյութեր. ներկող
նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202356

(111) 33643

(220) 21.12.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 21.12.2030
(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ.,
NL
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 2. պատվածքներ, ներկեր, օլիֆ
ներ, արծնուկներ, լաքեր, նախաներկեր.
նոսրացուցիչներ ներկերի համար, թանձրա
րարներ ներկերի համար. մետաղը ժան
գոտումից պաշտպանող նյութեր. ներկող
նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210005		

(111) 33645

(220) 08.01.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 08.01.2031
(730) Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան
ՍՊԸ, Երևան 0038, Աբելյան 6, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(511)
դաս
2.
պատվածքներ,
ներկեր,
օլիֆներ, արծնուկներ, լաքեր, նախաներկեր.
նոսրացուցիչներ ներկերի համար, թանձրա
րարներ ներկերի համար. մետաղը ժանգո
տումից պաշտպանող նյութեր. ներկող նյութեր.
ներկանյութեր. խածանյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202358

(111) 33644

(220) 21.12.2020

(151) 16.11.2021

			(181) 21.12.2030
(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ.,
NL
(442) 18.01.2021

(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական
դաստիարակություն. կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
գրքերը
դուրս
տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. կոնֆե
րանսների կազմակերպում և անցկացում.
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վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակեր
պում և անցկացում. կրթության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
քննությունների
անցկացում.
գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա
կերպում և անցկացում. վարպետաց դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
գրքերի
և
պարբերականների
առցանց
հրապարակում.
մասնագիտական
վերա
պատրաստում.
կրթական
ոչ
վիրտուալ
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20210117		
(220) 27.01.2021

(111) 33646
(151) 16.11.2021

			(181) 27.01.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047,
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM
(442) 16.02.2021
(540)
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ՄԱՍ 1
№

(540)

(511)
դաս 29. կարագ. սերուցքային կրեմ.
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. կաթ. յոգուրտ. կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. հարած
սերուցք. կտրված կաթ. կաթնային կոկտեյլներ.
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ կաթ.
կաթնային
ֆերմենտներ
խոհարարական
նպատակների համար. խտացրած կաթ.
թթվասեր.
կաթնաթթվային
խմորումով
եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. կաթի
փոշի. կաթի փոխարինիչներ. կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային ըմպելիքներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20210166		

(111) 33648

(220) 03.02.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 03.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիլվա Մաղաքյան
Էդուարդի, Երևան, Նորք-Մարաշ, Նորքի փ. 11,
տուն 25, AM
(511)
դաս 35. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում.
դաս 38. տվյալների հոսքի փոխանցում.
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում.
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(442) 16.02.2021
(540)

(526) «home made» արտահայտությունն ինքն
(210) 20210164		

(111) 33647

(220) 03.02.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 03.02.2031
(730) «Ար-Տար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3-րդ մ/շրջ.,
46/31, AM
(442) 16.02.2021

ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, սպիտակ, բաց դեղին և մուգ
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեց
րած մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված
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մրգեր. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
պահածոյացված
լոբազգիներ. խավիար. երշիկեղեն. կարտոֆիլի
չիպսեր. մուրաբաներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ.
անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. կաթնամ
թերք. ձվեր. պանիրներ. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար.
դաս 30. մակարոնեղեն. սննդային ձավար
ներ. սննդային ալ յուր. խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). բուլկիներ. հացահատիկային
արտադրանք. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). եգիպտացորենի փաթիլներ.
հաց. համեմունքներ. սոուսներ (համեմունքներ).
պաքսիմատ. շոկոլադ. թխվածքաբլիթ. հրուշա
կեղեն քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով.
վաֆլիներ. պաղպաղակ. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). թեյ. սուրճ.
դաս 35. սննդի խանութների ծառայություն
ներ. սննդային արտադրանքի ցուցադրման,
համտեսման և վաճառքի ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռեստո
րանների ծառայություններ. խորտկարանների
ծառայություններ:
____________________
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ՄԱՍ 1
№

(526) «ФУД» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կաթնագույն և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պահածոներ, խաշ (ապուր).
դաս 35. պահածոների, խաշի (ապուր)
վաճառք:
____________________

(210) 20210218		

(111) 33650

(220) 11.02.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 11.02.2031
(730) «Կոֆե հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս
33ա, բն. 112, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(526) «Coffee» և «House» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20210189		

(111) 33649

(220) 08.02.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 08.02.2031
(730) Սերժ Կարապետյան, Երևան, Արամի 48,
բն. 97, AM
(442) 16.03.2021
(540)

կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի հումք, թեյ.
դաս 32. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգահյութեր.
փոշիներ
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
դաս 35. երրորդ անձանց համար
տարբեր ապրանքների, այն է՝ սուրճի, սուրճի
հումքի, թեյի, սուրճի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքների, թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքների, մրգահյութերի, ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ պատրաստելու համար փոշիների,
հավաքում
(բացառությամբ
փոխադրումը)
և
նշված
ապրանքների
տեղակայում
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հաճախորդների կողմից դրանց հարմարավետ
զննման
և
մանրածախ
ձեռքբերման
(մանրածախ առևտուր), մեծածախ ձեռքբերման
(նշված ապրանքների մեծածախ տարածման
և մեծածախ պահեստների միջոցով) կամ
փոստային պատվերներով և կատալոգներով
(նշված ապրանքների վաճառք փոստային
պատվերներով և կատալոգներով), այդ թվում`
համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց
ռեժիմում ձեռքբերման համար, ինչպես նաև
մեծածախ պատվերների կատարում, այդ թվում`
համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց
ռեժիմում.
դաս 43. սրճատներ. կաֆետերիներ.
սրճարաններ. սուրճի, թեյի, սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, մրգահյութերի
պատրաստում և առաքում. գրասենյակներում
սուրճի տրամադրման ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս 25.
սվիտերներ.
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№

բլուզներ. տրիկոտաժեղեն.
պուլովերներ.
հագուստ.

տաբատներ. վերնազգեստ։
____________________

(210) 20210251		

(111) 33652

(220) 15.02.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.02.2031
(730) «Մանա գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի
մարզ 0735, գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի
փ., տուն 11, AM
(442) 01.03.2021
(540)

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

(210) 20210240		

(111) 33651

(220) 15.02.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանե Մխի
թարյան, Երևան, Արշակունյաց պող., շ., 2, 5-րդ
հարկ, 510 սենյակ, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(526) «innovation clothes» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ։

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքրելու
համար.
պատրաստուկներ
ողորկման
համար.
փայլ
տվող
պատրաստուկ
ներ (ողորկման համար). ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
նպատակների
համար
օգտագործվող
ների. հղկանյութեր. օճառներ. օծանելիք.
եթերային յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ.
լոսյոններ մազերի համար. ատամնամածուկ.
ատամնափոշիներ.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ
քրտնելու դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ.
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. ոջիլասպան շամպուններ. բուժիչ
շամպուններ.
մազերի
բուժիչ
լոսյոններ.
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ.
բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար.
պատրաստուկներ
այրվածքները
մշակելու
համար.
պատրաստուկներ
կոշտուկները
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հեռաց
նելու համար. ցրտահարման ժամա
նակ օգտագործվող պատրաստուկներ. պատ
րաստուկներ
ոսկրակոշտուկները
բուժելու
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների
համար. բուժիչ յուղեր. ախտահանիչ միջոցներ.
բժշկական վիրակապման նյութեր. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. նյութեր
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների
ծեփապատճենների համար. հակաբակտերիալ
խոնավ անձեռոցիկներ:
____________________

(210) 20210257		

(111) 33653

(220) 16.02.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 16.02.2031
(730) Հանքուք ընդ Քոմփանի Քո., Լթդ., KR
(442) 01.04.2021
(540)
(511)
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծանիվ
ների դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական
դողերի համար. պատյաններ դողերի համար.
մոտոցիկլետների
դողեր.
ինքնասոսնձվող
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները
նորոգելու համար. հեծանիվների անվախուցեր.
մոտոցիկլետների անվախուցեր. օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ
տրանսպորտային
միջոցների
դողերի
համար.
բեռնացանցեր
տրանսպորտային
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր.
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր
դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
տրանսպորտային միջոցների անվահեցեր.
թամբերի
պատյաններ
հեծանիվների
համար. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետ
ների համար. անվտանգության գոտիներ
տրանսպորտային
միջոցների
նստոց
ների համար. արգելակային սեգմենտներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ավտոմոբիլային
բեռնախցիկներ
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ.
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների
համար.
պահպանաշերտեր
անվադողերը
վերականգնելու
համար.
թրթուրներ
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(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվների
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի
փականներ.
տրանսպորտային
միջոցների
անվադողեր:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210258		

(111) 33654

(220) 16.02.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 16.02.2031
(730) Հանքուք ընդ Քոմփանի Քո., Լթդ., KR
(442) 01.04.2021
(540)
(511)
դաս
12.
ավտոմոբիլների
դողեր.
հեծանիվների
դողեր.
դողածածկաններ
օդաճնշական դողերի համար. պատյաններ
դողերի համար. մոտոցիկլետների դողեր.
ինքնասոսնձվող
ռետինե
կարկատաններ
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար.
հեծանիվների անվախուցեր. մոտոցիկլետների
անվախուցեր.
օդախցիկներ
օդաճնշական
դողերի համար. օդախցիկներ տրանսպորտային
միջոցների դողերի համար. բեռնացանցեր
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
օդաճնշական դողեր. գործիքների և պիտույք
ների հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների
նորոգման
համար.
տրանսպորտային
միջոցների անվահեցեր. թամբերի պատյաններ
հեծանիվների համար. թամբերի պատյաններ
մոտոցիկլետների համար. անվտանգության
գոտիներ
տրանսպորտային
միջոցների
նստոցների համար. արգելակային սեգմենտ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ավտոմոբիլային
բեռնախցիկներ
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ.
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների
համար.
պահպանաշերտեր
անվադո
ղերը վերականգնելու համար. թրթուրներ
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվների
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների
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համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի
փականներ.
տրանսպորտային
միջոցների
անվադողեր:

(526) «ՌԵՍՏՈՐԱՆ» և «RESTAURANT» բառերն

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գունային

(210) 20210290		

(111) 33655

(220) 19.02.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 19.02.2031
(730) «Պալմիրա ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան
41, բն. 13, AM
(442) 01.03.2021
(540)
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ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ:

____________________

(210) 20210400		

(111) 33657

(220) 03.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 03.03.2031
(730) «Մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Արեշ փ. 11,
շ. 72, բն. 33,, AM
(442) 16.03.2021
(540)
(526) «PIZZA SHOP» արտայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց կանաչ, նարնջագույն և մուգ մոխրագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի, այն է՝ պիցաների
պատրաստում,
առաքում.
սրճարանների,
ռեստորանների, ինքնասպասարկման ռեստո
րանների, խորտկարանների ծառայություններ՝
հիմնականում պիցաների մատուցմամբ:
____________________

(210) 20210313		

(111) 33656

(220) 22.02.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 22.02.2031
(730) Անդրանիկ Էդուարդի Աբգարյան, Երևան,
Մայրաքաղաքային փ., տուն 83, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(526) «Online Medical Shop» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կապույտ և կարմիր գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. բժշական պարագաների առցանց
մանրամեծածախ վաճառք:
____________________

(210) 20210417		

(111) 33658

(220) 03.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 03.03.2031
(730) ««Նորք»» սոցիալական ծառայությունների
տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն»
հիմնադրամ, Երևան 0069, Քանաքեռ-Զեյթուն,
Կ. Ուլնեցու 68, AM
(442) 16.03.2021

29
29

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(540)

11/2

ՄԱՍ 1
№

(730) ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների
տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն»
հիմնադրամ, Երևան 0069, Քանաքեռ-Զեյթուն,
Կ. Ուլնեցու 68, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) Բացի «ՆՈՐՔ» գրառումից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, սև, սպիտակ, վարդագույն և մուգ
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. տվյալների ավտոմատացված
հիմնապաշարների վարում, տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում,
տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմնապաշարներում, տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում.
դաս 38. տվյալների հիմնապաշար մուտքի
ապահովում, տվյալների հոսքի փոխանցում.
դաս
42.
ծրագրային
ապահովման
սպասարկում, համակարգչային համակարգերի
նախագծում,
վեբ-կայքերի
ստեղծում
և
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար, համակարգչային կայքերի տեղադրում
(վեբ-կայքերի), համակարգչային ծրագրային
ապահովման
տեղակայում,
տվյալների
էլեկտրոնային պահպանում, տեխնիկական
փաստաթղթերի կազմում:
____________________

(210) 20210418		

(111) 33659

(220) 03.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 03.03.2031

(526) Բացի «nork» գրառումից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, սև, սպիտակ, վարդագույն և մուգ
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. տվյալների ավտոմատացված
հիմնապաշարների վարում, տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում,
տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմնապաշարներում, տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում.
դաս 38. տվյալների հիմնապաշար մուտքի
ապահովում, տվյալների հոսքի փոխանցում.
դաս
42.
ծրագրային
ապահովման
սպասարկում, համակարգչային համակարգերի
նախագծում,
վեբ-կայքերի
ստեղծում
և
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար, համակարգչային կայքերի տեղադրում
(վեբ-կայքերի), համակարգչային ծրագրային
ապահովման
տեղակայում,
տվյալների
էլեկտրոնային պահպանում, տեխնիկական
փաստաթղթերի կազմում:
____________________

30
30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
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(210) 20210483

(111) 33660

(210) 20210490		

(111) 33661

(220) 11.03.2021

(151) 16.11.2021

(220) 12.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 11.03.2031
(730) «Փի Էյ Դի» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ.
Տափերական, Սպանդարյան 12, AM
(442) 01.04.2021
(540)
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ՄԱՍ 1
№

			(181) 12.03.2031
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) «Cargo» և «Express» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 39. ավիափոխադրումն եր. ավտոմո
բիլային փոխադրումն եր. փոխադրումն եր բեռ
նատ ար ավտ ոտր անսպ որտ ով. փոխ ադր ում
լիխտերներով. երկաթուղային փոխադրումն եր.
փաթեթավորված բեռների առաքում. բեռների
տեղափոխում. ծովային բեռնափոխադրումն երի
միջնորդություն. բեռնաթափման աշխատանք
ներ. ապր անքն եր ի առաք ում. ապր անքն եր ի
պահպ ան ութ յուն. ապր անքն եր ի պահպ ան ու
թյուն պահեստներում. պահեստների վարձույթ.
փոխ ադր ում լաստ ան ավ եր ով. փոխ ադր ում
ներ գետ այ ին տրանսպ որտ ով. նավ ավ արձ
(ապրանքների փոխադրում նավերով). նավա
վարձակալում. վագոնների վարձույթ. կահույքի
փոխադրում. տրանսպորտային ծառայություն
ներ. փոխադրումն եր ջրային տրանսպորտով.
բեռների առաքում. ծովային փոխադրումն եր.
փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. միջ
նորդություն փոխադրումն երի դեպքում. վարորդ
ների ծառայություններ. սուրհանդակային ծառա
յութ յունն եր (նամ ակն եր ի կամ ապր անքն եր ի
առաք ում). ապր անքն եր ի պահ եստ ավ որմ ան
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
փոխադրումն երի հարցերով տեղեկատվության
տրամադրում. ապրանքների փաթեթավորում.
փոստային առաքում. երթևեկության վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. տրանսպորտի
լոգիստիկա. փոխադրում բեռնանավերով. թան
կարժեք իրերի փոխադրում հսկողության ներքո.
ուղեբեռի պահեստավորման ծառայություններ.
երրորդ անձանց համար ուղևորափոխադրում
ների կազմակերպում առցանց հավելվածների
միջոցով:
____________________

(526) «GAMING» և «am» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու
թյուններ.
վիճակախաղերի
կազմակեր
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների
տրա
մադրում.
համակարգչային
ցանցերի
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:
____________________

(210) 20210491		

(111) 33662

(220) 12.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 12.03.2031
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) «GAMING» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու

31
31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

թյուններ.
վիճակախաղերի
կազմակեր
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների
տրա
մադրում.
համակարգչային
ցանցերի
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:
____________________

(210) 20210492		

(111) 33663

(220) 12.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 12.03.2031
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) «GAMING» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու
թյուններ.
վիճակախաղերի
կազմակեր
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների
տրա
մադրում.
համակարգչային
ցանցերի
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:
____________________

(210) 20210494		

(111) 33664

(220) 12.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 12.03.2031
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
(442) 01.04.2021
(540)

11/2

ՄԱՍ 1
№

(526) «GAMING» և «am» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու
թյուններ.
վիճակախաղերի
կազմակեր
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների
տրա
մադրում.
համակարգչային
ցանցերի
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:
____________________

(210) 20210513		

(111) 33665

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) Բացի «IK», «HUNTER», «ԽԱՆՏԵՐ» գրա
ռումն երից մնացած բոլոր բառային տարրերը և
թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա
պույտ, սպիտակ, կարմիր և կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. պես
տից իդն եր. միջ ոցն եր մակ աբ ույծն եր ի դեմ.
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար.
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ,
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:
____________________

32
32

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(210) 20210515		

(111) 33666

(526) Բացի «IK», «ԱԴՈՆԻՏ» գրառումներից

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(442) 01.04.2021
(540)

սպիտակ, դեղին, նարնջագույն և սև գունային

11/2

ՄԱՍ 1
№

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ, բաց և մուգ շագանակագույն,
համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ.
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար.
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ,
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:
____________________

(526) Բացի «IK», «ARGO», «ԱՐԳՈ» գրառումներից
մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կապույտ, սպիտակ, կարմիր և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ.
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար.
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ,
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:
____________________

(210) 20210516		

(111) 33667

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(210) 20210517		

(111) 33668

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) Բացի «IK», «VERTICID», «VERTICID»
գրառումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը
և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ.
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար.
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ,
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:
____________________

33
33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(210) 20210520		

(111) 33669

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) Բացի «IK», «TITAN», «ՏԻՏԱՆ» գրա
ռումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը և
թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ

11/2

ՄԱՍ 1
№

կանաչ, կապույտ, սպիտակ, կարմիր և սև գունա
յին համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ, այդ թվում՝
ֆունգիցիդներ,
գյուղատնտեսությունում
օգտագործելու համար:
____________________

(210) 20210523		

(111) 33671

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021
(540)

չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սպիտակ, կարմիր և սև գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ, այդ թվում՝ ֆուն
գիցիդներ, գյուղատնտեսությունում օգտա
գործելու համար:
____________________

(526) Բացի «IK», «ԴԺԻ» գրառումներից մնացած
բոլոր բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(210) 20210522		

(111) 33670

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) Բացի «IK», «AVALANJ G» գրառումներից
մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ.
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար.
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ,
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:
____________________

(210) 20210524		

(111) 33672

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021

34
34

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(540)

11/2

ՄԱՍ 1
№

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կապույտ, սպիտակ, կարմիր և սև գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ, այդ թվում՝
ֆունգիցիդներ, գյուղատնտեսությունում օգտա
գործելու համար:
____________________

(526) Բացի «БАЙЛЕФОН» գրառումից մնացած
բոլոր բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն

(210) 20210526		

(111) 33674

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021
(540)

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կապույտ, սպիտակ, կարմիր և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ, այդ թվում՝
ֆունգիցիդներ, գյուղատնտեսությունում օգտա
գործելու համար:
____________________

(526) Բացի «IK», «DIMET», «ԴԻՄԵՏ» գրա
ռումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը և
թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ

(210) 20210525		

(111) 33673

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) Բացի «IK», «BAYLEFON», «ԲԱՅԼԵՖՈՆ»
գրառումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը
և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:

չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ և կարմիր գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ.
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար.
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ,
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:
____________________

(210) 20210528		

(111) 33675

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021

35
35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(540)

11/2

ՄԱՍ 1
№

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ, սպիտակ, կարմիր և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ, այդ թվում՝
ֆունգիցիդներ, գյուղատնտեսությունում օգտա
գործելու համար:
____________________

(526) Բացի «IK», «EFORIA GI», «ԷՖՈՐԻՅԱ ՋԻ»
գրառումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը
և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապ ույտ, սպիտակ, դեղին և սև գունային

(210) 20210530		

(111) 33677

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021
(540)

համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. պես
տիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ.
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար.
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ,
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:
____________________
(526) Բացի «IK» գրառումից մնացած բոլոր
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ
(210) 20210529		

(111) 33676

պանության օբյեկտներ չեն:

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) Բացի «IK», «PRIVIKURI», «ՊՐԻՎԻԿՈՒՐԻ»

կապույտ, սպիտակ, կարմիր և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ.
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար.
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ,
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:
____________________

(210) 20210531		

(111) 33678

(220) 15.03.2021

(151) 16.11.2021

և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ

			(181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006,
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM

չեն:

(442) 01.04.2021

գրառումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը
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(540)

(210) 20210598

(111) 33680

(220) 23.03.2021

(151) 16.11.2021

11/2

ՄԱՍ 1
№

			(181) 23.03.2031
(730) «Պենոտեքս» ՍՊԸ, Երևան, Քոչինյան
13/15, AM
(442) 03.05.2021
(540)
(526) Բացի «IK», «ՊՐՈՖՈՍ» գրառումներից
մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(526) «HOME DECOR» գրառումն ինքնուրույն

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

պահպանության օբյեկտ չէ:

կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ.
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար.
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ,
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

(210) 20210572		

(111) 33679

(220) 19.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 19.03.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 01.04.2021
(540)

ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր, մասնավորապես՝
տան ներքին հարդարման պարագաների
մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20210614		

(111) 33681

(220) 25.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 25.03.2031
(730) Հարություն Մաղաքյան, Երևան, Նորք փ.
11, տուն 25, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(526) «GAMING» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, ծիրանագույն և նարնջագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(526) «ՔԱՂՑՐԱՎԵՆԻՔ» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց կաթնագույն և շագանակագույն գունային
համակցությամբ:
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(511)
դաս 30. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ.
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամելներ
(կոնֆետներ). շոկոլադ. նշակարկանդակներ.
շաքարով
հրուշակեղեն.
նրբաբլիթներ.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ
(հրուշակներ).
շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի
համար.
գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների
համար.
սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ).
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի
համար. մեղր. կուտապներ. պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
տարտեր
(մրգա
բանջարեղենային
կարկանդակներ). հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի
հիմքով.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն).
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերային
մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր հրուշակեղենի
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստ
ված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալյուրի
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերեսով
քաղցրաշերտ (ջնարակ). մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի կրեկերներ. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի
կոնֆետներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). կրեմ բրյուլե.
նուգա:
____________________

(210) 20210615		

(111) 33682

(220) 25.03.2021

(151) 16.11.2021

11/2

ՄԱՍ 1
№

			(181) 25.03.2031
(730) Հարություն Մաղաքյան, Երևան, Նորք փ.
11, տուն 25, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(526) «SWEET» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց կաթնագույն և շագանակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ.
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամելներ
(կոնֆետներ). շոկոլադ. նշակարկանդակներ.
շաքարով
հրուշակեղեն.
նրբաբլիթներ.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. պոմադկաներ (հրուշակե
ղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի
համար.
գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների
համար.
սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ).
ածիկաշաքար.
մաթ.
ոսկե
օշարակ,
կերամափի
օշարակ.
անանուխ
(դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. կուտապներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ.
բուլկիներ.
պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
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պրալինե. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշա
կեղեն). տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի
հիմքով.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն).
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերային
մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր հրուշակեղենի
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստ
ված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալյուրի
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերեսով
քաղցրաշերտ (ջնարակ). մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի կրեկերներ. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի
կոնֆետներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). կրեմ բրյուլե.
նուգա:
____________________

(210) 20210645		

(111) 33683

(220) 30.03.2021

(151) 16.11.2021

11/2

ՄԱՍ 1
№

և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգեգործական և անտառային մթերքներ.
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր.
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ
կենդանիների համար. ածիկ։
____________________

(210) 20210654		

(111) 33684

(220) 30.03.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 30.03.2031
(730) «Բամբակաշատի գինու գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Բամբակաշատ,
Կենտրոնական 127, AM
(442) 03.05.2021
(540)

			(181) 30.03.2031
(730) Պողոս Փլավչյան, Երևան, Բաղրամյան
62, բն. 40, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված.
սառեցված. չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն

(526) «EST. 2020» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ
գարեջրի,
մասնավորապես՝
գինիներ, լիկյորային գինիներ, ալկոհոլային
սիդրեր, տանձօղի, սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ), ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ (էսենցիաներ), դառը թրմօղիներ,
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար:
____________________

39
39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(210) 20210681		

(111) 33685

(220) 01.04.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 01.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլզա Արմենի
Ստեփանյան, Երևան 0060, Դանիել Վարուժան
թաղ. 9, բն. 14, AM

11/2

ՄԱՍ 1
№

(730) «Էյ-Թի-Էմ սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, ՆարԴոս 2, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 33. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային
ըմպելիքներ.
բրենդի.
գինիներ
խաղողի
չանչերից. վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ,
բացի գարեջրից. խառնակազմ ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից:
____________________

(526) «ATM» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

(210) 20210685

(111) 33686

կանաչ, մուգ կանաչ, սպիտակ և սև գունային

(220) 02.04.2021

(151) 16.11.2021

համակցությամբ։
(511)

			(181) 02.04.2031
(730) Նարինե Վալոդիայի Սերոբյան, Երևան,
Լվովյան 9, բն. 14, AM

դաս 9. դրամարկղային ապարատներ։
____________________

(442) 16.04.2021
(540)
(210) 20210778		

(111) 33688

(220) 12.04.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 12.04.2031
(730) Մարգարիտ Թադևոսյան, Երևան Բայրոնի
6, բն. 27, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 5. բուժիչ թեյեր.
դաս 30. թեյ։
____________________

(210) 20210777		

(111) 33687

(220) 12.04.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 12.04.2031

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, սև և մանուշակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 44. հոգեբուժական ծառայություն.
բժշկական օգնություն:
____________________

40
40

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(210) 20210797		

(111) 33689

(220) 15.04.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.04.2031
(730) «Լյուքսետ» ՍՊԸ, Երևան 0049, Նորքի
8-րդ զանգվ., շրջադարձային 2, 32, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «Home Textiles» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, մուգ դեղին և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 24. անկողնային սպիտակեղեն.
դաս 25. մանկական հագուստ:
____________________

(210) 20210815		

(111) 33690

(220) 16.04.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 16.04.2031
(730) Յուրա Սողոյան, Երևան, Դեմիրճյան 31,
բն. 42, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կանաչ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս
29.
կարագ.
պահածոյացված
մրգեր. երշիկեղեն. մուրաբաներ. սառեցրած

11/2

ՄԱՍ 1
№

մրգեր. չամիչ. թթու դրած մանր վարունգ.
պահածոյացված
բանջարեղեն,
ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած
բանջարեղեն. պանիրներ. խուրմա. կաթ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. միս.
անկենդան ձուկ. խոզապուխտ. յոգուրտ.
կեֆիր. կաթնամթերք. բեկոն. ցիտրուսային
ջեմ.
պահածոյացված
ձիթապտուղ.
բանջարեղենային
աղցաններ.
մրգային
աղցաններ. պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ.
աղը դրած միս. տոմատի խյուս. ենթամթերքներ.
անկենդան ընտանի թռչուն. պահածոյացված
սնկեր. պահածոյացված լոբազգիներ. խոզի
միս. թթվասեր. ձկան հիմքով սննդամթերք.
տոմատի մածուկ. պահածոյացված միս.
բադրիջանի խավիար. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. մրգային
պահածոներ.
կաթնաշոռ.
մակարոնեղեն.
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի
փաթիլներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի
հիմքով. արևածաղկի մշակված սերմեր.
կոմպոտներ. պահածոյացված հատապտուղներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ փայտիկների վրա. մշակված
բանջարեղեն.
դաս 30. մակարոնեղեն. սուրճ. անթթխմոր
հաց. թեյ. դարչին. մեղր. համեմունքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. պաղ
պաղակ. նրբաբլիթներ. քրքում. ամոքանք.
սննդային ալյուր. ցորենի ալյուր. հաց. բրինձ,
սպագետի, մրգային դոնդող, սառույցով
թեյ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, սենդվիչներ,
մակարոններ,
սոուսեր.
տոմատի
սոուս.
մյուսլի. պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր. մրգային
խյուսեր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ
կամ տերևներ.
պելմեններ. բուրիտո. մրգային հրուշակեղեն.
դաս 31. թարմ սնկեր. թարմ մրգեր. թարմ
հատապտուղներ. թարմ վարունգ. թարմ
բանջարեղեն. թարմ մրգեր.
դաս 32. մրգահյութեր, ոչ ալկոհոլային
մրգային ըմպելիքներ. ջրեր. սեղանի ջրեր.
լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. ոչ ալկոհոլային
խնձորի հյութ. բանջարեղենի հյութեր. տոմատի
հյութ. ոչ ալկոհոլային զովացուցիչ ըմպելիքներ:
____________________

41
41

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(210) 20210832		

(111) 33691

(220) 20.04.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 20.04.2031
(730) «Համ համ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0012,
Արաբկիր, Խաչատրյան 16, բն. 26, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, բաց կապույտ, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ապա
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի
զարդեր.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20210857		

(111) 33692

(220) 22.04.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 22.04.2031
(730) Ալլերգան Սեյլս, ԼԼՔ, US
(442) 01.06.2021
(540)

11/2

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ և նյութեր նյութափոխանակության խախտ
ման հետ կապված հիվանդությունների և
խանգարումն երի, շնչառական համակարգի,
կենտրոնական նյարդային համակարգի, ծայ
րամասային նյարդային համակարգի, սրտա
նոթային համակարգի, ստամոքսաաղիքային
տրակտի հիվանդությունների և խանգարում
ների կանխարգելման և բուժման համար.
դեղագործական պատրաստուկներ և նյու
թեր ցավազրկման համար, արթրիտի, վարա
կիչ հիվանդությունների,
բորբոքումն երի
և շաքարային դիաբետի բուժման համար.
դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր
անզգայացման համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ և նյութեր ուռուցքաբանական,
ուրոլոգիական (միզաբանական) և գինեկոլոգի
ական ոլորտներում օգտագործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210858

(111) 33693

(220) 22.04.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 22.04.2031
(730) Ալլերգան Սեյլս, ԼԼՔ, US
(442) 01.06.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ և նյութեր նյութափոխանակության խախտ
ման հետ կապված հիվանդությունների և
խանգարումն երի, շնչառական համակարգի,
կենտրոնական նյարդային համակարգի, ծայ
րամասային նյարդային համակարգի, սրտա
նոթային համակարգի, ստամոքսաաղիքային
տրակտի հիվանդությունների և խանգարում
ների կանխարգելման և բուժման համար.
դեղագործական պատրաստուկներ և նյու
թեր ցավազրկման համար, արթրիտի, վարա
կիչ հիվանդությունների,
բորբոքումն երի
և շաքարային դիաբետի բուժման համար.
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դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր
անզգայացման համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ և նյութեր ուռուցքաբանական,
ուրոլոգիական (միզաբանական) և գինեկոլոգի
ական ոլորտներում օգտագործման համար։

(210) 20210926		

(111) 33695

(220) 28.04.2021

(151) 16.11.2021

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(442) 16.06.2021
(540)

(210) 20210879		

(111) 33694

(220) 23.04.2021

(151) 16.11.2021
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ՄԱՍ 1
№

			(181) 28.04.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Սարգիս
Ավետիսյան, Երևան, Արշակունյաց 15, AM

			(181) 23.04.2031
(730) Մարինե Մնացականյան, Երևան 0069,
Մինաս Ավետիսյան 1, տուն 26, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(526) «TEXTILE» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, սպիտակ, բաց կապույտ և կապույտ
(526) «CHEMICALS» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. պատրաստուկներ
լվացքի համար. պատրաստուկներ ողորկման
համար. փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման
համար). բծերը հանելու միջոցներ. լուծույթներ
մաքրելու համար. կենցաղային հակադիր
տեր.
պատրաստուկներ
լվացքը
թրջելու
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար. դիմապակիները մաքրելու հեղուկներ.
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի
համար
պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. մոմ հատակի համար.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
մաքրելու համար. սպիտակեցնող (գունազրկող)
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար:
____________________

գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների
համար. գուլպաներ (երկար). քրտինք կլա
նող երկար գուլպաներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). տրիկո
տաժեղեն.
կիսակոշիկներ.
քրտնակալներ.
տաբատակալներ. հագուստի օձիքներ. պարա
նոցի խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր. բռնցքա
մարտիկների
վարտիքներ.
իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ (հագուստ). գոտիներ (հագուստ).
շալեր. խալաթներ. սվիտերներ, պուլովեր
ներ. շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ). կար
ճագուլպաներ. կապեր կարճագուլպաների
համար. կախակապեր. կապեր երկար գուլպա
ների համար. միջատակեր. շապիկներ (բլուզ
ներ). պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ.
մորթիներ (հագուստ). հանովի օձիքներ. զու
գագուլպաներ. կոմբինեզոններ ջրային դահուկ
ների համար. կոմբինեզոններ (հագուստ).
քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. առանց
քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). կոս
տյումն եր. պատրաստի հագուստ. մանկական
վարտիքներ (ներքնազգեստ). ականջակալներ
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(հագուստ). փողկապներ. սռնապաններ. բրի
ջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե,
վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր.
տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկ
ների համար. մորթե թիկնոցներ. գաբարդին
ներ (հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ
(ներքնազգեստ).
բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում
է պարանոցը և ուսերը. մանտո. անջրանցիկ
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ).
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի
օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ (սպասավոր
ների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկա
պատներ. գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ
(հագուստ). օրարի (եկեղեցական հագուստ).
առանց մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկե
ղեցական գլխարկ). կնգուղով վերարկու (թիկ
նոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ.
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ.
զգեստներ.
կիսավարտիքներ.
կրծկալներ.
վերարկուներ. պատմուճաններ (պարեգոտներ).
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ).
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր
(հագուստ). լողավարտիքներ. լողազգեստներ.
բաղնիքի խալաթներ. մանկական կրծկալներ,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճ
կոն. տակի շրջազգեստներ. կանացի ներք
նաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի (կանացի
ներքնազգեստ). բանդանաներ (պարանոցի
թաշկինակներ). հագուստ մարմն ամարզության
համար. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոս
տյումն եր. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկա
ներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ
լայն եզրերով. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆան
ներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպոր
տային մայկաներ. ժամաշապիկներ. քրտինք
ներծծող
կարճագուլպաներ.
վարսավիրա
կան թիկնոց. կարատեի համազգեստ. ձյու
դոյի համազգեստ. մարմն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
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ՄԱՍ 1
№

կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունակող
հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. պաշտպա
նիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ). ԼԱԴ-ով
հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալներ. կարճ
սռնապաններ։
____________________

(210) 20210934		

(111) 33696

(220) 29.04.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 29.04.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Արման
Գյուլգազյան Արայիկի, ՀՀ, Լոռի, Տաշիր,
Սայաթ-Նովայի թաղ. 7, տուն 20, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, շագանակագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ռես
տորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210973		

(111) 33697

(220) 04.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 04.05.2031
(730) «Սփիրիտ օֆ սոֆտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Վրացական 4-րդ նրբ. 5, բն. 45, AM
(442) 17.05.2021
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն (R 156, G156, B 205), նռնագույն
(R 233, G 078, B 027), մոխրագույն (R 161, G 181,
B 184), սպիտակ (R 255, G 255, B 255) և սև (R
000, G 000, B 000) գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. համակարգիչներ. համակարգ
չային գրառված ծրագրեր. համակարգիչնե
րին կից սարքեր. համակարգչային գրառված
ծրագրային ապահովում. գրառված ծրագրա
յին ապահովում համակարգչային խաղերի
համար. համակարգչային ծրագրային ապա
հովման հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող.
համակարգչային էկրանները պաշտպանող
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ բեռն
վող. համակարգիչների հիշողության բլոկներ.
համակարգիչների ստեղնաշարեր. համակար
գիչների ստեղնաշարեր. համակարգիչներին
կից սարքեր. ինտերֆեյսներ համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների
ավտոմատ հերթափոխությամբ համակար
գիչների համար. մագնիսական ժապավենի
բլոկներ համակարգիչների համար.
սկա
վառակակիրներ համակարգիչների համար.
դյուրակիր համակարգիչներ. համակարգչա
յին ներբեռնվող ծրագրեր. նավագնացական
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար
(նավակողային համակարգիչներ). դաստակ
ների հենարաններ համակարգիչների հետ
աշխատանքի համար. անձնական դյուրակիր
համակարգիչներ. պայուսակներ դյուրակիր
համակարգիչների համար. ծածկոցներ դյու
րակիր համակարգիչների համար. պլանշետա
յին համակարգիչներ. կառավարման լծակներ
համակարգիչների համար, բացառությամբ
տեսախաղերի համար նախատեսվածների.
պլանշետային համակարգիչների պատյաններ.
բարակ հաճախորդ համակարգիչներ. վրան
կրովի համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտոր
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ների ցուցասարքեր. գնդաձև մկնիկներ (համա
կարգիչներին կից սարքեր). խաղային բեռնվող
ծրագրեր համակարգիչների համար. դյուրակիր
համակարգիչների տակդիրներ.
դաս 35. տվյալներ գործարարական գոր
ծառնությունների
մասին.
գրասենյակային
սարքերի և ապարատների վարձույթ. հաշվետ
վությունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
մեքենագրման ծառայություններ. տվյալների
ավտոմատացված հիմն ապաշարների վարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. տեղե
կատվության
կանոնակարգում
տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գրասենյա
կային սարքավորումն երի վարձույթ համատեղ
աշխատանքային պայմաններում.
դաս 37. մեքենայական սարքավորումն երի
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. համակարգիչների տեղադրում,
սպասարկում և վերանորոգում.
դաս 38. հաղորդագրությունների փոխան
ցում.
համակարգչային
տերմինալներով
իրագործվող կապ. համակարգչի միջոցով
հաղորդագրությունների
և
պատկերների
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների հաղոր
դում. հեռահաղորդակցական միացումն երի և
երթուղավորման ծառայություններ. եռակոն
ֆերանսներh. ինտերնետ մուտքի ապահովում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
թվային ֆայլերի հաղորդում. տվյալների հոսքի
փոխանցում.
դաս 42. տեխնոլոգիական հետազո
տություններ. համակարգչային տվյալների
վերականգնում.
ծրագրային
ապահովման
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի
վերլուծություն. համակարգչային համակար
գերի նախագծում. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային
կայքերի
տեղադրում
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրա
յին ապահովման տեղակայում. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
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հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանություն
վիրուսներից. փաստաթղթերի թվայնացում
(տեսածրում). հեռակա հասանելիության համա
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. վեբկայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն.
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) ծառա
յություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
(ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական
հետազոտություններ. սերվերների հոսթինգ.
տվյալների պահեստային հեռապատճենման
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային
պահպանում. համակարգչային տեխնոլոգիա
ների և ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատ
վության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
«ամպային» հաշվարկման ծառայություններ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայու
թյուններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխ
նոլոգիական հարցերով խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. համակարգչային
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվու
թյուն. տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. ծրագրա
յին ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. հետազոտու
թյուններ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգի
աների ոլորտում. օգտագործողի վավերացման
ծառայություններ՝ օգտագործելով մեկանգամյա
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մուտքի տեխնոլոգիան առցանց ծրագրային
ապահովման հավելվածների համար:
____________________

(210) 20210979		

(111) 33698

(220) 04.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 04.05.2031
(730) «Սփիրիտ օֆ սոֆտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Վրացական 4-րդ նրբ. 5, բն. 45, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ մոխրագույն, մոխրագույն և սև գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 9. ամակարգիչներh. համակարգ
չային գրառված ծրագրեր. համակարգիչնե
րին կից սարքեր. համակարգչային գրառված
ծրագրային ապահովում. գրառված ծրագրա
յին ապահովում համակարգչային խաղերի
համար. համակարգչային ծրագրային ապա
հովման հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող.
համակարգչային էկրանները պաշտպանող
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ բեռն
վող. համակարգիչների հիշողության բլոկներ.
համակարգիչների ստեղնաշարեր. համակար
գիչների ստեղնաշարեր. համակարգիչներին
կից սարքեր. ինտերֆեյսներ համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների՝
ավտոմատ հերթափոխությամբ համակար
գիչների համար. մագնիսական ժապավենի
բլոկներ համակարգիչների համար.
սկա
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վառակակիրներ համակարգիչների համար.
դյուրակիր համակարգիչներ. համակարգչա
յին ներբեռնվող ծրագրեր. նավագնացական
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար
(նավակողային համակարգիչներ). դաստակ
ների հենարաններ համակարգիչների հետ
աշխատանքի համար. անձնական դյուրակիր
համակարգիչներ. պայուսակներ դյուրակիր
համակարգիչների համար. ծածկոցներ դյու
րակիր համակարգիչների համար. պլանշետա
յին համակարգիչներ. կառավարման լծակներ
համակարգիչների համար, բացառությամբ.
տեսախաղերի համար նախատեսվածների.
պլանշետային համակարգիչների պատյաններ.
բարակ հաճախորդ համակարգիչներ. վրան
կրովի համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտոր
ների ցուցասարքեր. գնդաձև մկնիկներ (համա
կարգիչներին կից սարքեր). խաղային բեռնվող
ծրագրեր համակարգիչների համար. դյուրակիր
համակարգիչների տակդիրներ.
դաս 35. տվյալներ գործարարական գոր
ծառնությունների
մասին.
գրասենյակային
սարքերի և ապարատների վարձույթ. հաշվետ
վությունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
մեքենագրման ծառայություններ. տվյալների
ավտոմատացված հիմն ապաշարների վարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. տեղե
կատվության
կանոնակարգում
տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գրասենյա
կային սարքավորումն երի վարձույթ համատեղ
աշխատանքային պայմաններում.
դաս 37. մեքենայական սարքավորումն երի
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. համակարգիչների տեղադրում,
սպասարկում և վերանորոգում.
դաս 38. հաղորդագրությունների փոխան
ցում.
համակարգչային
տերմինալներով
իրագործվող կապ.
համակարգչի միջո
ցով հաղորդագրությունների և պատկերների
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների հաղոր
դում. հեռահաղորդակցական միացումն երի և
երթուղավորման ծառայություններ. հեռակոն
ֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի ապահովում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
թվային ֆայլերի հաղորդում. տվյալների հոսքի
փոխանցում.
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դաս 42. տեխնոլոգիական հետազո
տություններ. համակարգչային տվյալների
վերականգնում.
ծրագրային
ապահովման
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի
վերլուծություն. համակարգչային համակար
գերի նախագծում. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային
կայքերի
տեղադրում
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրա
յին ապահովման տեղակայում. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանություն
վիրուսներից. փաստաթղթերի թվայնացում
(տեսածրում). հեռակա հասանելիության համա
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. վեբկայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն.
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) ծառա
յություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
(ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական
հետազոտություններ. սերվերների հոսթինգ.
տվյալների պահեստային հեռապատճենման
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային
պահպանում. համակարգչային տեխնոլոգիա
ների և ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատ
վության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
«ամպային» հաշվարկման ծառայություններ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայու
թյուններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխ
նոլոգիական հարցերով խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. համակարգչային
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվու
թյուն. տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
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համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. ծրագրա
յին ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. հետազոտու
թյուններ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգի
աների ոլորտում. օգտագործողի վավերացման
ծառայություններ՝ օգտագործելով մեկանգամյա
մուտքի տեխնոլոգիան առցանց ծրագրային
ապահովման հավելվածների համար:
____________________

(210) 20211004		

(111) 33699

(220) 06.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 06.05.2031
(730) «ՈՒայ սոլուշն սերվիսիս» ՍՊԸ, ՀՀ,
Երևան, Վ.Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա,
հարկ 7, գրասենյակ 709, AM
(442) 01.06.2021
(540)
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մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
խաղատների
ծառայություններ
(խաղեր).
զվարճություններ. սպորտային և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում. իրական
ժամանակում
ինտերակտիվ
խաղերի
ոլորտում ծառայություններ, ինչպիսիք են՝
բինգո, պոկեր, սլոտ մեքենաներ, սպորտային
խաղադրույքներ, որոնք իրականացվում են
ինտերնետի և բջջային հեռախոսների միջոցով,
ինչպես նաև տոտալիզատորի կազմակերպում
բուքմեյքերական կետերի միջոցով.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություն
ներ և դրանց հետ կապված մշակում
ներ. արդյունաբերական վերլուծումներ և
հետազոտություններ.
համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատա
րելագործում.
վեբ-կայքերի
ստեղծում
և
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային կայքերի (վեբկայքերի) տեղադրում. ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն:
____________________

(210) 20211016		

(111) 33700

(220) 10.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 10.05.2031
(730) Դիանա Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր
51, շ. 3, բն. 54, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց մանուշակագույն, սպիտակ, մուգ և բաց
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. ինտերնետ շահումով խաղերի
և
տոտալիզատորի
կազմակերպում.

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

(210) 20211033		

(111) 33701

(220) 11.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 11.05.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Ասլանյան
Լևոնի, Երևան, Պ. Սևակի փ., տուն 50, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, բաց և մուգ վարդագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. կարամելներ

(կոնֆետներ),

սառնաշաքար:
____________________

(210) 20211042		

(111) 33702

(220) 12.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 12.05.2031
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№

(730) Դելլ Ինք., US
(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային սարքավորումն եր.
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր.
համակարգչային սերվերներ. սեղանի համա
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. անձ
նական դյուրակիր համակարգիչներ. մասեր և
բաղադրամասեր համակարգիչների համար.
համակարգիչների մոնիտորներ. համակարգիչ
ների հիշողության բլոկներ. համակարգչային
գործառնական գրառված ծրագրեր. ներցանցա
յին համակարգչային սարքավորանք. ցանցային
մուտքի սերվերների համար համակարգչային
սարքավորանք. ցանցային տվյալների պահ
պանման սարքեր (NAS). գործառնական գրառ
ված ծրագրեր. պլանշետային համակարգիչներ.
անձնական համակարգիչներ. գրպանի համա
կարգիչներ. հեռուստատեսային մոնիտորներ.
տպիչներ. պատկերամուտներ (սարքավորանք
տեղեկատվության մշակման համար). ֆաքսի
միլային ապարատներ. համակարգչային դոկ
կայաններ (computer docking system). մարտկոց
ներ. լիցքավորող սարքեր. համակարգիչների
ձայնահաններ (ադապտերներ). ականջակալ
ներ. պրոյեկտորներ. բարձրախոսներ. հեռա
կառավարման անլար սարքեր այլ էլեկտրական,
էլեկտրոնային և մեխանիկական սարքերի
կամ համակարգերի աշխատանքի և կարգա
վիճակի հեռավար դիտման և վերահսկման
համար. կոշտ սկավառակներ. խտասկավա
ռակներ կարդացող սարքեր. թվային (ձայ
նա-, տեսա-) խտասկավառակներ կարդացող
սարքեր. օպտիկական սկավառակակիրներ.
համակարգիչներին կից սարքեր. ստեղնաշար.
«մկնիկ» տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից
սարքավորումն եր). պրոցեսորներ (տեղեկատ
վության մշակման կենտրոնական բլոկներ).
PCM սարքեր անալոգային ազդանշանների
թվայնեցման համար. մոդեմն եր. սթրիմեր
ներ. անձնական համակարգիչների պլատա
ներ. հիշողության քարտեր. սմարթ քարտեր.
ինտերնետ ցանցի հեռահաղորդակցային պլա
տաներ. հիշողության սարքեր. համակարգիչ
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ների համար հավել յալ ընդարձակման սարքեր.
հիշողության սարքերի պլատաներ. ինտեգրալ
սխեմաների չիպեր էլեկտրոնային հիշողության
համար. էլեկտրական մալուխներ. ձայնային
մալուխներ.
հեռահաղորդակցային մալուխ
ներ. ուժային մալուխներ. սնուցման մալուխ
ներ. մալուխային վարդակներ. հարմարիչներ
մալուխների համար. հարմարիչներ համառանց
քային մալուխների համար. գծային միացիչներ
(էլեկտրականություն). համառանցքային միա
ցիչներ. սնուցման վարդակներ. էլեկտրական
վարդակներ. էլեկտրահաղորդագծեր. էլեկտ
րական միացիչներ. սեղմակներ (էլեկտրա
կանություն). սպասարկման համակարգչային
ծրագրեր. ծրագրային ապահովման փաթեթներ
համակարգիչների համար. տվյալների պահ
պանման սարքեր. տվյալների պահպանման
ապարատներ. տեղեկատվության մշակման
սարքեր. տեղեկատվության որոնման համա
կարգչային ծրագրեր. պրոցեսորներ տվյալների
մշակման համար. տեսապրոցեսորներ. պրոցե
սորներ ձայնի մշակման համար. պրոցեսորներ
խոսքի տեղեկատվության մշակման համար.
տեղեկատվության մշակման կենտրոնական
բլոկեր. տվյալների ցանցեր, հաշվարկային
ցանցեր. համակարգչային ցանցեր. տվյալների
փոխանցման ցանցեր. համակարգիչների հիշո
ղություն. էլեկտրոնային հիշողություն. սկավա
ռակների տեսքով հիշողություն. հիշողության
արտաքին կրիչներ շարժական հեռախոսների
համար. համակարգիչների հիշողության բլոկ
ներ. տեղեկատվության պահպանման օպտիկա
կան կրիչներ. տվյալների պահպանման սարքեր.
տեղեկատվության մշակման ծրագրային ապա
հովում. շուկայական տեղեկատվության մշակ
ման համակարգչային ծրագրեր. համացանցով
տեղեկատվության
տրամադրման
համա
կարգչային ծրագրեր. հեռահաղորդակցական
ցանցերով տեղեկատվության տրամադրման
համակարգչային ծրագրեր. տվյալների պահ
պանման պահուստային բլոկներ. համակարգիչ
ների համար ծրագրային ապահովում. ցանցի
կառավարման համակարգչային ծրագրեր.
կապի ապահովման համակարգչային ծրագ
րեր. ցանցի մուտքի ապահովման սերվերա
յին գործառնական համակարգչային ծրագրեր.
փաստաթղթերի շրջանառության կառավար
ման համակարգչային ծրագրեր. հիշող սարքեր.
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համակարգչային տվյալների պահպանման
համար սարքեր. համակարգչային ծրագրերի
պահպանման սարքեր. փաստաթղթերի շրջա
նառության
կառավարման
համակարգերի
անձնական համակարգիչների համակարգ
չային կիրառական ծրագրեր. տեղակայման
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման
նպատակով համակարգչային ծրագրեր. շուկա
յական տեղեկատվության վերլուծության համար
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ցանցում տեղեկատվության որոնման և հայտ
նաբերման համար համակարգչային ծրագրեր.
տվյալների և տեղեկատվության որոնման հնա
րավորությամբ տվյալների հիմն ապաշարների
ստեղծման նպատակով համակարգչային ծրագ
րեր. ամպային հաշվարկման ծառայությունների
համար կիրառական ծրագրեր. համակարգ
չային ծրագրեր համակարգչի ինտերֆեյսների
համար. համակարգչային ծրագրեր դեպի
սերվերներ մուտքի ապահովման հավելված
ների կառավարման և վերահսկման համար.
համակարգչային ծրագրեր նախագծերի կառա
վարման համար. համակարգչային ծրագրերի
հավելվածքներ. համակարգչային ծրագրերի
ներբեռնվող հավելվածներ. տեղեկատվատեխ
նիկական և տեսաձայնային սարքավորանք.
տեղեկատվության կրիչներ.
դաս 37. համակարգիչների տեղադրում,
սպասարկում և վերանորոգում.
տվյալների
հաղորդման ցանցերի սպասարկում և վերա
նորոգում. սարքավորումն երի տեխնիկական
սպասարկում և վերանորոգում տվյալների
մաշկման սարքերի համար. հիշող սարքերի
տեղադրում. էլեկտրոնային արդյունաբերական
սարքավորումն երի վերանորոգում. համակարգ
չային համակարգերի տեղադրում. գործիքների
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում.
համակարգչային ցանցի տեղադրում. համա
կարգչային սարքավորումն երի արդիականա
ցում.
կապի ցանցի սարքերի տեղադրում.
համակարգչային
ցանցերի
տեխնիկական
սպասարկում և վերանորոգում. տվյալների
հաղորդման
ցանցերի
սարքավորումն երի
տեղադրում. գրասենյակային սարքավորում
ների և տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. համակարգչա
յին համակարգերի սարքավորանքի տեղադ
րում. համակարգչայնացված տեղեկատվական
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համակարգերի տեղադրում. կապի համակար
գերի տեխնիկական սպասարկում և վերանո
րոգում. խորհրդատվական ծառայություններ,
որոնք վերաբերվում են տեսաձայնային տեխնի
կայի տեղադրմանը. խորհրդատվական ծառա
յություններ, որոնք վերաբերվում են կապի
սարքավորումն երի տեղադրմանը. խորհրդատ
վական ծառայություններ, որոնք վերաբերվում
են անվտանգության սարքերի և անվտանգու
թյան սարքավորումն երի ապահովման տեղադր
մանը. խորհրդատվական ծառայություններ,
որոնք վերաբերվում են
մեխանիկական և
էլեկտրական
սարքավորումն երի
տեխնի
կական սպասարկմանը և վերանորոգմանը.
վերանորոգման հարցերով տեղեկատվության
տրամադրում. պահպանական համակարգերի
տեխնիկական սպասարկմանը վերաբերվող
տեղեկատվության տրամադրում. պահպանա
կան համակարգերի տեղադրմանը վերաբեր
վող տեղեկատվության տրամադրում. անկիզելի
պահարանների տեխնիկական սպասարկմանը
և վերանորոգմանը վերաբերվող տեղեկատվու
թյան տրամադրում. տպագրական մեքենաների
սպասարկմանը և վերանորոգմանը վերաբեր
վող տեղեկատվության տրամադրում. հեռահա
ղորդակցական մեքենաների և ապարատների
սպասարկմանը և վերանորոգմանը վերաբեր
վող տեղեկատվության տրամադրում. գրասե
նյակային սարքավորումն երի և ապարատների
սպասարկմանը և վերանորոգմանը վերաբեր
վող տեղեկատվության տրամադրում. խորհր
դատվություն համակարգիչների տեղադրման
հարցերով.
դաս 42. համակարգչային ծառայություն
ներ. տվյալների պահեստային հեռապատճեն
ման
ծառայություններ.
ներկառուցված
ծրագրերի տեղակայում. ծրագրային ապահով
ման մշակում, զարգացում և շահագործում.
ծրագրային ապահովման տեղակայում, վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
խորհրդատվություն և խորհուրդներ համա
կարգչային ծրագրերի և համակարգչային սար
քավորանքի հարցերով. խորհրդատվություն
համակարգչային սարգավորումն երի և համա
կարգչային ծրագրային ապահովման բնագա
վառում. խորհրդատվություն համակարգչային
տեխնիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում.
համակարգչային
տեխնիկայի
հարցերով
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խորհրդատվություն և խորհուրդներ. համա
կարգչային համակարգերի հարցերով խորհր
դատվություն. համակարգչային համակարգերի
մշակման հարցերով խորհուրդներ. համակարգ
չային տեխնիկայի մշակման հարցերով խոր
հուրդներ.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեխնիկական սպասարկում.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ապահո
վում. խորհրդատվություն ցանցի և հավելված
ների ոլորտում «ամպային» հաշվարկման
համար. «ամպային» հաշվարկման ծառայու
թյուններ. խորհրդատվություն համակարգչա
յին սարքավորանքի և ծրագրային ապահովման
ոլորտում. համակարգչային ծրագրերի ապա
հովման զարգացում, ծրագրավորում և շահա
գործում.
համակարգչային
ծրագրերի
շահագործում ցանցում. համակարգչային տեխ
նիկայի մշակում և զարգացում. համակարգչա
յին ցանցերի ծառայություններ. համակարգչային
ծրագրային ապահովման մշակում երրորդ
անձանց համար. համակարգչային ծրագրային
ապահովման մշակում, սպասարկում, վարձույթ
և արդիականացում. համակարգչային ծրագրա
յին ապահովման տեղակայում, տեխնիկական
սպասարկում, վերանորոգում և սպասարկում.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
տեղակայմանը և տեխնիկական սպասարկ
մանը վերաբերվող տեխնիկական խորհրդատ
վություն.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովմանը և համակարգչային տեխնիկայի
հետ կապված անսարքությունների որոնում և
վերացում. տվյալների տեղափոխման ծառայու
թյուններ. տեղեկատվական տեխնոլոգիային
վերաբերվող տեխնիկական խորհրդատվու
թյուն. ճարտարապետությանը և տեղեկատվա
կան
տեխնոլոգիայի
ենթակառուցվածքին
վերաբերվող խորհրդատվական և տեղեկատ
վական ծառայություններ. համակարգչային
ծրագրային ապահովման նախագծերի մշակում
և զարգացում. համակարգչային սարքավորում
ների ճարտարապետության մշակում և զարգա
ցում. հարթակների տեղադրում ինտերնետում.
ծրագրային
ապահովման
ծրագրավորում
ինտերնետ հարթակների համար. գլխավոր
էջերի և ինտերնետ կայքերի մշակմանը վերա
բերվող խորհրդատվություններ. տվյալների
վերականգնում. տվյալների կոդավորման և
կոդազերծման ծառայություններ. տեղեկատվու

51
51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

թյան, հաղորդագրությունների և տվյալների
կոդավորում, կոդազերծում և նույնականացում.
էլեկտրոնային տեղեկատվության պաշտպանա
կան համակարգերի մշակում և զարգացում.
համակարգչային անվտանգության ոլորտում
խորհրդատվություն. ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն. վիրտուալ համա
կարգչային միջավայրի տրամադրում «ամպա
յին» հաշվարկման ծառայությունների միջոցով.
հավելվածների մուտքի տրամադրում, մասնա
վորապես համակարգչային ծրագրերի ապա
հովման համար հավելվածների տեղադրում
երրորդ անձանց համար.
համակարգչային
ապահովման համար վեբ-կայքերի միջոցով
հասանելի չբեռնվող ծրագրերի ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում. համակարգչային
ծրագրային ապահովման, համակարգչային
համակարգերի և համակարգչային ցանցերի
մշակման և զարգացման մասին տեղեկատվու
թյան տրամադրում. հարթակ որպես ծառայու
թյուն (PaaS). համակարգչային տեխնիկայի
մշակում և զարգացում. վիրտուալ համակարգ
չային համակարգերի տրամադրում «ամպային»
հաշվարկման ծառայությունների միջոցով. հաշ
վարկման, ալգորիտմի և ծրագրային ապահով
ման մեթոդների զարգացում և փորձարկում.
համակարգիչների փորձարկում. համակարգ
չային տեխնիկայի փորձարկում. համակարգչա
յին ծրագրերի փորձարկում. ծրագրային
ապահովման փորձարկում. համակարգչային
սարքավորումն երի փորձարկում. տեղեկատվու
թյան մշակման էլեկտրոնային համակարգերի
փորձարկում. համակարգչային համակարգերի
մոնիտորինգ. ցանցի համակարգերի մոնիտո
րինգ. հեռակա հասանելիության համակարգ
չային
համակարգերի
մոնիտորինգ.
համակարգչային ախտորոշման ծառայություն
ներ. ծրագրային ապահովմանը վերաբերվող
խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառա
յություններ. համակարգիչներին կից սարքերին
վերաբերվող խորհրդատվական և տեղեկատ
վական ծառայություններ. տեղեկատվական
տեխնոլոգիային վերաբերվող տեղեկատվական
ծառայություններ. տեխնոլոգիական տեղեկատ
վության
տրամադրման
ծառայություններ.
համակարգչային ցանցերի և սերվերների
համար գործառնական ծրագրերի մշակում և
զարգացում. լիցքավորող սարքավորանքի և
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մեքենաների կառավարման նպատակով համա
կարգչային ծրագրերի տեխնիկական սպասար
կում. տվյալների մուտքի և կառավարման
համար ծրագրային ապահովման մշակում և
զարգացում.
համակարգիչների
վարձույթ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին վերա
բերվող տեղեկատվության տրամադրում. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաներին վերաբերվող
տեղեկատվության
հավաքում.
տվյալների
մշակման համակարգերի վարձույթ. համա
կարգչային ծրագրային ապահովման վարձույթ.
համակարգչային ծրագրերի վարձույթ. համա
կարգչային
սարքավորումն երի
վարձույթ.
համակարգիչների վարձակալություն. հաշ
վարկման տեխնիկայի վարձույթ. համակարգ
չային
սարքավորումն երի
վարձույթ.
համակարգիչների մուտքի վարձույթ. համա
կարգիչների ժամանակավոր մուտքի վարձույթ.
տվյալների պահպանում. էլեկտրոնային տես
քով տվյալների պահպանում. տվյալների բազ
մացման և փոխակերպման, ինչպես նաև
տեղեկատվության կոդավորման ծառայություն
ներ. տվյալների պահպանության ծառայություն
ներ (ներցանցային էկրաններ). համակարգչային
ծրագրերի կազմում տեկեկատվության մշակ
ման համար. հեռահաղորդակցական ցանցերի
տեխնիկական մշակում և կազմում. հեռահա
ղորդակցական սարքավորումն երին վերաբեր
վող մշակման և կազմման ծառայություններ.
առցանց վեբ-կայքերի կազմում, մշակում, զար
գացում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ
անձանց համար. համակարգիչներին վերաբեր
վող տեխնիկական խորհրդատվություն. տեղե
կատվության
մշակմանը
վերաբերվող
տեխնիկական խորհուրդներ. էլեկտրոնային
տեսքով տեղեկատվության և տվյալների ժամա
նակավոր
պահպանում.
համակարգչային
համակարգերի վերլուծություն. տեխնիկական
տեղեկատվության վերլուծության վերաբերյալ
ծառայություններ. համակարգչային ծրագրա
յին ապահովման համար հավելվածների մշա
կում. համակարգչային ծրագրային ապահովման
հավելվածների տեղակայում և կարգավորում.
վեբ-կայքերի զարգացման ծրագրեր. համա
կարգչային ցանցերի և սերվերների համար
գործառնական ծրագրային ապահովման ծրագ
րավորում. ենթակառուցվածք որպես ծառայու
թյուն
(IaaS).
տվյալների
պահպանման
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համակարգերի մշակում և զարգացում. համա
կարգչային անվտանգությանը և համակարգիչ
ների աշխատանքի խափանման ռիսկերի
կանխմանը վերաբերվող համակարգչային
ծրագրային ապահովման տեխնիկական սպա
սարկում. համակարգչային անվտանգությանը
և համակարգիչների աշխատանքի խափանման
ռիսկերի կանխմանը վերաբերվող համակարգ
չային ծրագրային ապահովման արդիականա
ցում. համակարգիչների կոշտ սկավառակի
տվյալների պահեստային պատճենման ծառա
յություններ. տեղեկատվության անվտանգու
թյուն, պաշտպանություն և վերականգնում.
համացանցում անվտանգության ապահովման
ծրագրերի մշակում և զարգացում. էլեկտրոնա
յին
տեղեկատվության
պաշտպանության
համար
համակարգչային
ծրագրավորման
ծառայություններ. էլեկտրոնային տեղեկատվու
թյան պաշտպանության համակարգերի մշա
կում
և
զարգացում.
համակարգիչների
անվտանգության ապահովման ծառայություն
ներ ցանց անօրինական մուտք գործելու դեմ.
համակարգչային ցանցեր, համակարգչային
մուտք և ավտոմատացված գործառնություններ
անվտանգության ապահովման ծառայություն
ների տրամադրում. խորհրդատվության, խոր
հուրդների և տեղեկատվության տրամադրում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211057		

(111) 33703

(220) 13.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 13.05.2031
(730) Արթուր Ստյոպայի Հարությունյան, ՀՀ,
Երևան, Որմնադիրների նրբ. 2, տուն 55, AM
(442) 16.06.2021
(540)
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ՄԱՍ 1
№

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև
(#oooooo), սպիտակ (#ffffff) և ոսկեգույն (a19058)
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք իրեր
սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. համայիլներ
(թանկարժեք իրեր). արծաթյա մետաղաթել.
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). ժամա
ցույցներ (բացառությամբ ձեռքի). ճոճանակներ
(ժամագործություն). թմբուկներ (ժամացույց
ների արտադրություն). ապարանջաններ (թան
կարժեք իրեր). ժամացույց – ապարանջաններ.
ժամացույցների ապարանջաններ. կախազար
դեր ոսկերչական իրերի համար. կրծքազարդեր
(թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ (ժամա
գործություն). արևի ժամացույցներ. ժամացույց
ների մեխանիզմն եր. շղթաներ (թանկարժեք
իրեր). ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամա
գիրներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ.
ժամանակադիտակներ. ժամանակաչափ սար
քեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրա
կան ժամացույցներ. փողկապների սեղմիչներ.
մետաղադրամն եր. ալմաստներ. թելեր ազնիվ
մետաղներից (թանկարժեք իրեր). ատոմային
ժամացույցներ. էտալոնային ժամացույցներ
(ազդանշանների տվիչ գեներատոր). ժամա
ցույցների իրաններ. իրիդիում. թանկարժեք
իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ սև սաթից.
չմշակ
ված կամ մաս
նա
կի մշակ
ված սև սաթ.
պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ). ոսկերչա
կան իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր).
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. ձեռքի
ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի ժամա
ցույցների ապակիներ. ժամացույցների ընթա
ցային մեխանիզմն եր. ձիթակն (թանկարժեք
քար). պերիդոտ. չմշակված կամ դրոշմահատ
ված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր).
օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ գնդասեղ
ներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). կիսաթան
կարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. պլատին
(մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. ռութենիում.
շպինելներ (թանկարժեք քարեր). արձաններ
ազնիվ մետաղներից. ստրաս (արհեստական՝
կեղծ ադամանդ). ազնիվ մետաղների համա
հալվածքներ. խարիսխներ (ժամացույցների
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արտադրություն). մատանիներ (թանկարժեք
իրեր). գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղ
ներից. տուփեր ազնիվ մետաղներից. գլխարկ
ների ոսկյա զարդարանքներ. ականջօղեր.
կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճար
մանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից.
գրպանի կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ.
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. պատկեր
ներ ազնիվ մետաղներից. գնդասեղներ (թան
կարժեք իրեր). փողկապների գնդասեղներ.
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. օղակ
ներ բանալիների համար (անջատովի օղակ
ներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի
համար). անմշակ կամ դրվագված արծաթեղեն.
շարժականգով վայրկյանաչափներ. կլուազոնե
տեխնոլոգիայով պատրաստված իրեր. զար
դատուփեր. ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թան
կարժեք իրեր պատրաստելու համար. օղլակներ
թանկարժեք իրերի համար. նախապատ
րաստվածք (գրունտովկա) թանկարժեք իրերի
համար. գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար.
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք
մետաղներից բանալիների համար. նվերների
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. ձեռքի
ժամացույցների սլաքներ. միսբահա (աղոթելու
տերողորմյա). ասեղնագործած ապարանջան
ներ մանածագործվածքից (թանկարժեք իրեր).
հուռութներ բանալիների օղակների համար.
համրիչներ (տերողորմյա). գլխազարդեր. խաչե
լություններ թանկարժեք մետաղներից, բացա
ռությամբ ոսկերչական իրերի. որպես զարդեր
օգտագործվող խաչելություններ. հանովի օղակ
ներ բանալիների համար. գլխարկների թան
կարժեք գնդասեղներ.
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
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դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
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դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ
մաքրելու համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
մանկական լանջագոտիներ. լանջակապեր երե
խաներ կրելու համար. կենգուրու պայուսակներ
երեխաներ կրելու համար. պայուսակներ. կրե
դիտ քարտերի պատյաններ (դրամապանակ
ներ). այցեքարտերի պատյաններ. ռանդոսերու
(ճապոնական դպրոցական կռնապայուսակ).
ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. ձիերի մեջքը
պահպանող, թամբի տակ գցվող գորգեր.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպա
ների կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժե
ղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ.
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալ
ներ. տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկ
ներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. լիֆեր.
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակ
ներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի ներք
նազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
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ներ. պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլ
պաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. միջա
տակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ.
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ.
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ.
ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ.
մորթե թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային).
ցիլինդրներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղ
միրաններ (ներքնազգեստ). գոտիներ (ներք
նազգեստ). կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում
է պարանոցը և ուսերը. մարմն ամարզական
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ.
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ
կոճերից մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից.
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոց
ներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների
ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ).
տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկ
նոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ.
լողափի կոշիկներ. գրպաններ հագուստի
համար. պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կո
շիկ). սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալ
ներ. վերարկուներ. կոշիկների կրնկատակեր.
պատմուճաններ
(պարեգոտներ).
ռանտեր
կոշիկների համար. համազգեստ. բրդյա բաճ
կոններ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ).
թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլ
խարկներ. լողավարտիքներ. լողազգեստներ.
բաղնիքի խալաթներ. մանկական կրծկալներ,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային
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կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքե
րի համար. սեպեր բութսերի համար. սպորտա
յին կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ).
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
դահուկների կիսակոշիկներ. կանացի ներք
նաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի (կանացի
ներքնազգեստ). բանդանաներ (պարանոցի
թաշկինակներ). հագուստ մարմն ամարզիկների
համար. հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոս
տյումն եր. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկա
ներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ
լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսա
կան բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ).
կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. կիսատա
բատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգ
ներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ
(շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ).
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագուլ
պաներ. վարսավիրական թիկնոց. կարատեի
համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ա
մարզական կիպ նստող զգեստ. կիմոնո. թևքե
րով մանկական կրծկալներ, բացառությամբ
թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող նյու
թեր պարունակող հագուստ. ասեղնագործ
հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հար
մարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ:
____________________

(210) 20211072		

(111) 33704

(220) 14.05.2021

(151) 16.11.2021

(181) 14.05.2031
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM
(442) 01.06.2021
(540)
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(526) Բացի «от Мартина» և «М Мартин»
գրառումներից, մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մարմնագույն, սպիտակ, սև, վառ կարմիր,
կարմիր, շագանակագույն, բաց մոխրագույն,
մանուշակագույն, դեղին, կանաչ և նարնջագույն
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. եգիպտացորենի քաղցր ձողիկներ:
____________________

(210) 20211073		

(111) 33705

(220) 14.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 14.05.2031
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) Բացի «от Мартина» գրառումից, մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, սև, բաց շագանակագույն, բաց և
մուգ մանուշակագույն, մուգ դեղին, բաց կանաչ,
վառ մորեգույն, մորեգույն, բաց կաթնագույն,
կապտամոխրագույն և նարնջագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

56
56

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(210) 20211093		

(111) 33706

(210) 20211160		

(111) 33708

(220) 17.05.2021

(151) 16.11.2021

(220) 25.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 17.05.2031
(730) «Յունեք» ՍՊԸ, Երևան, 0050, Շենգավիթ,
Պոլիպլաստ գործարան, Օդեսայի փ. 2, AM

			(181) 25.05.2031
(730) «Ակռա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0012, Հ.
Հակոբյան 3, AM

(442) 16.06.2021
(540)

(442) 16.06.2021
(540)

(526) «DRINK & DANCE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն, շագանակագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211152		

(111) 33707

(220) 24.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 24.05.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 16.06.2021
(540)

11/2

ՄԱՍ 1
№

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. ատամնաբուժական կլինիկաների
ծառայություններ. ատամնաբուժական օգնու
թյուն, ստոմատոլոգիա:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20211161		

(111) 33709

(220) 25.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 25.05.2031
(730) «Ակռա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0012, Հ.
Հակոբյան 3, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ.
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ
նյութեր անձնական օգտագործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

57
57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ
նագույն և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի
ծառայություններ. նարգիլեի բարերի ծառա
յություններ:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20211163		

(111) 33710

(220) 25.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 25.05.2031
(730) Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US
(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս 9. պինդմարմնային կուտակիչներ
տվյալների
պահման
համար
(SSD).
կամայական
մուտքի
հնարավորությամբ
դինամիկ հիշող սարքերի (DRAM) հիշողության
մոդուլներ համակարգիչների և խաղային
համակարգերի
համար.
հիշողության
քարտերի ընթերցման սարքեր. ՀՀԴ (USB)
ֆլեշ-կրիչներ. ֆլեշ-հիշողության սարքեր, այդ
թվում՝ (SD) հիշողության քարտեր ու (micro
SD) հիշողության քարտեր և համակարգչային
ու ծրագրային հիշողության այլ արտադրանք
և սարքեր. համակարգչային սարքավորանք,
այն է՝ արտադրողականության բարելավման և
հիշողության ընդլայնող լրացուցիչ հարթակներ
համակարգիչների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211165		

(111) 33711

(220) 25.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 25.05.2031
(730) Շին-Էթսու Քեմիքալ Քո., Լթդ., JP
(442) 02.08.2021
(540)

11/2

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 1. քիմիկատներ գյուղատնտեսության
և բանջարաբուծության մեջ օգտագործելու
համար. արհեստական ֆերոմոն պարունա
կող քիմիկատներ գյուղատնտեսության և
բանջարաբուծության
մեջ
օգտագործելու
համար.
դաս 5. ֆերոմոն պարունակող միջատա
սպան
միջոցներ
միջատների
համար.
պեստիցիդներ և պատրաստուկներ վնասա
տուներին ոչնչացնելու համար. ֆերոմոն
պարունակող պեստիցիդներ և պատրաստուկներ
վնասատուներին ոչնչացնելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211170		

(111) 33712

(220) 26.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 26.05.2031
(730) Հանքուք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ.,
KR
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա
նիվների դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական
դողերի համար. անիվների պատյաններ. դողեր
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները
նորոգելու համար. հեծանիվների անվախուցեր.
մոտոցիկլետների անվախուցեր. օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ
տրանսպորտային
միջոցների
դողերի
համար.
բեռնացանցեր
տրանսպորտային
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր.
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր
դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
տրանսպորտային միջոցների անվահեցեր.
թամբերի պատյաններ հեծանիվների համար.
թամբերի
պատյաններ
մոտոցիկլետների
համար.
անվտանգության
գոտիներ
տրանսպորտային
միջոցների
նստոցների
համար. արգելակային սեգմենտներ տրանս
պորտային միջոցների համար. մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.

58
58

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ դահուկների
համար.
անվադողերի բութակներ.
դողեր
տրանսպորտային
միջոցների
անիվների
համար.
պահպանաշերտեր
անվադողերը
վերականգնելու համար. թրթուրներ (թրթու
րային
ժապավեններ)
տրանսպորտային
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվների
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի
փականներ. դողեր տրանսպորտային միջոց
ների անիվների համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211172		

(111) 33713

(220) 26.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 26.05.2031
(730) «Պրոֆմոնտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0069, Դ.
Անհաղթ 10/10, AM
(442) 16.06.2021
(540)

11/2

ՄԱՍ 1
№

րակում). ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման
կաթսաների խողովակներ. գազի կաթսաներ.
օդափոխիչներ (օդի լավորակման տեղակա
յանքների մասեր). օդափոխության կայանքներ
և ապարատներ (օդի լավորակման). շոգե
կաթսաների ջերմախողովակներ. սնուցիչներ
ջեռուցիչ կաթսաների համար. բազմապրոֆիլ
կաթսաներ.
դաս 35. շինարարական նախագծերի
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի
կառավարում.
դաս 36. նախահաշվի կազմում ծախսերի
գնահատման նպատակներով.
դաս 42. տեխնիկական նախագծերի ուսում
նասիրում:
____________________

(210) 20211180		

(111) 33714

(220) 27.05.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 27.05.2031
(730) Արշակ Վարշամի Ջանվելյան, ք.
Նոյեմբերյան, Զորավար Անդրանիկի 8/28, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(526) «SHIN» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
35.
շինանյութի
խանութների
կողմից մատուցվող մանրածախ առևտրի
ծառայություններ:
____________________
(526) «CREDE EXPERTO » արտահայտությունն
իքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20211236		

(111) 33715

կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային

(220) 04.06.2021

(151) 16.11.2021

համակցությամբ:
(511)
դաս 6. մետաղական խողովակներ օդա
փոխիչ և օդի լավորակման հարմարանքների
համար.
դաս 11. օդաջեռուցիչներ. կաթսաներ լվաց
քատների համար. օդափոխիչներ (օդի լավո

			(181) 04.06.2031
(730) Դավիթ Պավլիկի Մարգարյան,
Երևան, Երզնկյան փ., տուն 30, AM

ՀՀ,

(442) 16.06.2021
(540)

59
59

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

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

(210) 20211237		

(111) 33716

(220) 04.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 04.06.2031
(730) Դավիթ Պավլիկի Մարգարյան,
Երևան, Երզնկյան փ., տուն 30, AM
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ՄԱՍ 1
№

սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________

(210) 20211247		

(111) 33717

(220) 07.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 07.06.2031
(730)
«Գրավիթի»
ՍՊԸ,
ՀՀ,
Երևան,
Արշակունյաց 14, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «ՊՐՈԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
ՀՀ,

(442) 16.06.2021
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
բրենդի. թրմօղի. օղի. գինի. ջին. լիկյորներ.
մրգային օղի. 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).
մեղրային
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. գինի խաղողի
չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի.

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, կապույտ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում.
դաս 37. շինարարական ծառայություններ.
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ.
հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի
հորատում:

____________________

(210) 20211248		

(111) 33718

(220) 07.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 07.06.2031

60
60

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(730)
«Գրավիթի»
Արշակունյաց 14, AM

ՍՊԸ,

ՀՀ,

Երևան,

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, վարդե ոսկեգույն և ոսկեգույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, աքսե
սուարների մանրածախ վաճառք. դիմա
հարդարման և դեմքի խնամքի պարագաների
մանրածախ վաճառք:
____________________

( 5 2 6 ) « У П РА В Л Е Н И Е П Р О Е К ТА М И И

(210) 20211251		
(111) 33720
(220) 08.06.2021
(151) 16.11.2021
			(181) 08.06.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(442) 07.07.2021
(540)

СТРОИТЕЛЬСТВО» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, կապույտ գունա
յին համակցությամբ։
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում.
դաս 37. շինարարական ծառայություններ.
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ.
հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի
հորատում:

____________________

(210) 20211250		

(111) 33719

(220) 07.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 07.06.2031
(730) Աշխեն Խանդանյան, ՀՀ, Երևան,
Մաշտոցի 37, բն. 74, AM
(442) 07.07.2021
(540)
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ՄԱՍ 1
№

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

(210) 20211260		
(111) 33721
(220) 09.06.2021
(151) 16.11.2021
			(181) 09.06.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ
Վարդանյան փողոց 10, AM
(442) 07.07.2021

61
61

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(540)

ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ,
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային սիգա
րետների բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար
հարմարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողե
րով ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար,
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու նյութեր (պարագաներ). ծխախոտի և
մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

մեջ օգտագործման համար:

և մուգ երկնագույն, սպիտակ, մոխրագույն և
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. չմշակ
ված և մշակ
ված ծխա
խոտ. լուցկիներ. սիգարների և սիգարետների
համար մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ.
ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ. սիգարետ
ների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր սիգարետ
ների համար. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. ծխամոր
ճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ.
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկ
ղեր սիգարների համար. արկղեր սիգարետ
ների, ծխագլանակների համար. մուշտուկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչ
ներ պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական
նպատակների համար. սիգարետներ, ծխագ
լանակներ. գրպանի հարմարանքներ սիգա
րետները, ծխախոտերը փաթաթելու համար.
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգա
րետի մուշտուկների ծայրապանակներ. ծխա
խոտաթուղթ.
սիգարիլներ.
ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա
խոտի համար. խոնավարարներով տուփեր
սիգարների համար. էլեկտրոնային սիգարետ
ներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգա
րետների համար. ծխողների համար բերանի
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ՄԱՍ 1
№

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211261		

(111) 33722

(220) 09.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 09.06.2031
(730) Հանքուք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ.,
KR
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս
12.
ավտոմոբիլների
դողեր.
հեծանիվների
դողեր.
դողածածկաններ
օդաճնշական դողերի համար. անիվների
պատյաններ. դողեր մոտոցիկլետների համար.
ինքնասոսնձվող
ռետինե
կարկատաններ
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար.
հեծանիվների անվախուցեր. մոտոցիկլետների
անվախուցեր.
օդախցիկներ
օդաճնշական
դողերի համար. օդախցիկներ տրանսպորտային
միջոցների
դողերի համար. բեռնացանցեր
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
օդաճնշական դողեր. գործիքների և պիտույք
ների հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների
նորոգման
համար.
տրանսպորտային
միջոցների անվահեցեր. թամբերի պատյաններ
հեծանիվների համար. թամբերի պատյաններ
մոտոցիկլետների համար. անվտանգության
գոտիներ
տրանսպորտային
միջոցների
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նստոցների համար. արգելակային սեգմենտներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ավտոմոբիլային
բեռնախցիկներ
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ.
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների
համար.
պահպանաշերտեր
անվադո
ղերը վերականգնելու համար. թրթուրներ
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվների
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի
փականներ.
դողեր
տրանսպորտային
միջոցների անիվների համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211268		

(111) 33723

(220) 09.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 09.06.2031
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Աղձք, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(526) «SPARKLING» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային գազավորված
ըմպելիքներ, այդ թվում՝ ոչ ալկոհոլային
գազավորված մրգային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211279		

(111) 33724

(220) 10.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 10.06.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 07.07.2021
(540)
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ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 36. բարեգործական հիմնադրամների
ծառայություններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211286		

(111) 33725

(220) 10.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 10.06.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 07.07.2021
(540)
(511)
դաս 35. միջոցառումների, ցուցահան
դեսների,
տոնավաճառների
և
շոուների
կազմակերպում առևտրային, խթանման և
գովազդային նպատակներով. բարեգործական
ծառայություններ,
մասնավորապես`
կամավորական ծրագրերի և հասարակական
աշխատանքների նախագծերի կազմակերպում
և իրականացում. կանանց քաղցկեղային
հիվանդությունների, ընտանեկան բռնության,
շրջակա միջավայրի խնդիրների վերաբերյալ
հասարակության
իրազեկման
խթանում.
տարբեր միջոցառումների հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211288		

(111) 33726

(220) 11.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 11.06.2031
(730) ՇենԺեն Հոուշուսիա Թեքնոլոջի Քո., Լթդ,
CN
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 9. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. դյուրակիր
համակարգիչների տակդիրներ. սմարթֆոն
ների պատյաններ. սմարթֆոնների համար
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հարմարեցված
պաշտպանիչ
ժապավեն
ներ.
ականջակալներ.
բարձրախոսների
պատյաններ. դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ.
տակդիրներ բջջային հեռախոսների համար.
ՀՀԴ (USB) մալուխներ. լիցքավորող սարքեր
կուտակիչների համար. դյուրակիր արտաքին
էլեկտրական կուտակիչներ. գլխադիր ական
ջակալներ.
մոնոպոդներ
(ձեռքի
ամրա
կալաններ). նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի
համար (լարեր, մալուխներ). էլեկտրական
մարտկոցներ. սմարթ-ժամացույցներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211299		

(111) 33727

(220) 14.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 14.06.2031
(730) Դավիթ Սահակյան, ՀՀ, Երևան 0087,
Էրեբունի զանգվ., Խաղաղ-Դոնի 5, բն. 270, AM
(442) 07.07.2021
(540)
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ՄԱՍ 1
№

(540)

(511)
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման
այլ
բաղադրանյութեր.
էներգետիկ ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211311		

(111) 33729

(220) 16.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 16.06.2031
(730) Հրանտ Եղիազարյան Հենրիկի, ՀՀ,
Արարատի մարզ, գ. Դիմիտրով, AM
(526) «PRODUCTION» գրառումն ինքնուրույն

(442) 07.07.2021
(540)

պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, դեղին, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 41. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
____________________

(210) 20211300		

(111) 33728

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 14.06.2021

(151) 16.11.2021

բալագույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
____________________

			(181) 14.06.2031
(730) Դարանա Մեհր Քո., IR
(442) 07.07.2021
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(210) 20211318		

(111) 33730

(220) 17.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 17.06.2031
(730)
«Ֆրեշ
մարկետ»
ՍՊԸ,
Երևան,
Իսահակյան 2/2, բն. 24, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն (503E9D) և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում:

____________________

(210) 20211320		

(111) 33731

(220) 17.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 17.06.2031
(730) «Շվարց Բրաուն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Մ. Մաշտոցի պող., շ. 10, բն. 17, AM
(442) 07.07.2021
(540)
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ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. կոս
մետիկական հավաքածուներ. կոսմետիկա
կան դիմակներ. կոսմետիկական կրեմն եր.
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. շրթներկ. փայլ շրթունքների համար.
կոսմետիկական
մատիտներ.
բալզամն եր,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. կոսմետիկական միջոցներ
հոնքերի համար. ստվերաներկ աչքերի համար
(կոսմետիկական
միջոցներ).
կոսմետիկա
կան միջոցներ թարթիչների համար. գծաներկ
աչքերի համար (կոսմետիկական միջոցներ).
միջոցներ գրիմ անելու համար. թարթիչների
տուշ՝ ներկ. շպարի հիմքեր (կոսմետիկական
միջոցներ). կարմրաներկ (կոսմետիկական
միջոցներ). մազերի աճը կարգավորող պատ
րաստուկներ մազերի խնամքի համար, ոչ բու
ժական. ոչ բուժական հեղուկացիրներ մազերի
աճի համար. շամպուններ, ոչ բուժական. մազե
րի լավորակիչներ. տոնիկներ մազերի համար
(կոսմետիկական միջոցներ). լոսյոններ մազերի
համար, ոչ բուժական. միջոցներ մազերը ներ
կելու համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետի
կական կրեմն եր. կոսմետիկական միջոցներ
մաշկը խնամելու համար. հարդարանքի կաթ.
ոչ բուժական պատրաստուկներ կորյակային
հիվանդությունները բուժելու համար. հակակն
ճիռային քսուքներ. էքսֆոլիանտներ (կոսմետի
կական միջոցներ). պիլինգներ դեմքի համար
(կոսմետիկական միջոցներ). սկրաբ դեմքի
համար (կոսմետիկական միջոցներ). խոնավաց
նող կոսմետիկական միջոցներ դեմքի, մարմն ի,
ձեռքերի և ոտքերի համար. արևապաշտպան
պատրաստուկներ. եթերային յուղեր. բուրավե
տիչներ (եթերային յուղեր). օճառներ, ոչ բուժա
կան. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. քսուքներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. դեղագործա
կան պատրաստուկներ արևայրուքը բուժելու
համար. դեղագործական պատրաստուկներ.
քսուքներ արևայրուքի դեմ:
____________________
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(210) 20211335		

(111) 33732

(220) 18.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 18.06.2031
(730) Պարֆյում Ֆրենսիս Քուրքջյան, FR
(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. պարֆյումերիային
արտադրանք. օծանելիք. եթերային յուղեր.
կոսմետիկական
միջոցներ.
լոսյոններ
մազերի համար. հոտազերծիչներ անձնական
օգտագործման
համար
(պարֆյումերիա).
ատամնափոշիներ.
օդի
բուրավետիչներ.
բուրավետ ջուր. նարդոսի ջուր. հարդարանքի
ջուր. ծաղիկների էքստրակտներ. հիմքեր
ծաղկային օծանելիքների համար. բուրավետ
յուղեր. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ
միջոցների համար. համպար (պարֆյումերիա).
մուշկ. բուրավետ փայտանյութ. հոտավետ
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. խունկ.
գունազրկող միջոցներ և այլ նյութեր լվացքի
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. մաքրող, ողորկող, ջնջող և
հղկող պատրաստուկներ. հոտավետ (բուրավետ)
նյութեր
սպիտակեղենի
բուրավետացման
համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211351		

(111) 33733

(220) 21.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 21.06.2031
(730) «Տեյդա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 36, 89,
AM
(442) 07.07.2021
(540)

11/2

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 44. հաս ար ակ ակ ան բաղն իքն եր ի
ծառայություններ հիգիենայի նպատակներով.
գեղեցկության սրահների ծառայություններ. վար
սավիրանոցների ծառայություններ. առող ջա
պահական ծառայություններ. մերսում. ծառայու
թյուններ. ֆիզիոթերապիա. մատնահարդարում.
մազերի պատվաստում. արոմաթերապիայի ոլոր
տում. դաջում. շոգեբաղնիքների ծառայություն
ներ. արևաբուժարանների ծառայություններ.
հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառայու
թյուններ. գեղագետ դիմահարդարների ծառայու
թյուններ. ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում
ծառայություններ. խորհուրդներ առող ջության
հարցերով. մազահեռացում մոմով (էպիլ յացիա).
պիրսինգ. դիետիկ և սննդային խորհուրդներ:
____________________

(210) 20211352		

(111) 33734

(220) 21.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 21.06.2031
(730) «Տեյդա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 36, 89, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեցրած
մրգեր. չորացրած մրգեր. ջերմային մշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ:
____________________

(210) 20211354		

(111) 33735

(220) 22.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 22.06.2031
(730) Վահե Արմենի Մովսեսյան, Երևան,
Արզումանյան 30, բն. 12, AM
(442) 07.07.2021

66
66

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(540)
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ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող
մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
____________________
(210) 20211361		

(111) 33737

(220) 22.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 22.06.2031
(730) Հանքուք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., KR
(442) 07.07.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է բաց վարդագույն (FAE2E2), բաց կանաչ
(ABD47B), վարդագույն (E57473), սպիտակ
(FFFFFF), շագանակագույն (733B3B), սև (2F1617),
դեղին (F3CF90), կարմիր (ED2224) գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
43.
արագ
սննդի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20211359		

(111) 33736

(220) 22.06.2021

(151) 16.11.2021

կետերի

			(181) 22.06.2031
(730) «Դելլ-արմ ֆարմա» ՍՊԸ, Երևան,
Ներսիսյան 10/2, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս
12.
ավտոմոբիլների
դողեր.
հեծանիվների
դողեր.
դողածածկաններ
օդաճնշական դողերի համար. անիվների
պատյաններ. դողեր մոտոցիկլետների համար.
ինքնասոսնձվող
ռետինե
կարկատաններ
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար.
հեծանիվների անվախուցեր. մոտոցիկլետների
անվախուցեր.
օդախցիկներ
օդաճնշական
դողերի համար. օդախցիկներ տրանսպորտային
միջոցների
դողերի համար. բեռնացանցեր
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
օդաճնշական դողեր. գործիքների և պիտույք
ների հավաքակազմեր դողերի օդախցիկ
ների նորոգման համար. տրանսպորտային
միջոցների անվահեցեր. թամբերի պատյաններ
հեծանիվների համար. թամբերի պատյաններ
մոտոցիկլետների համար. անվտանգության
գոտիներ
տրանսպորտային
միջոցների
նստոցների համար. արգելակային սեգմենտ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ավտոմոբիլային
բեռնախցիկներ
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ.
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների
համար.
պահպանաշերտեր
անվադողերը
վերականգնելու համար. թրթուրներ (թրթու
րային
ժապավեններ)
տրանսպորտային
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվների
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի
փականներ.
դողեր
տրանսպորտային
միջոցների անիվների համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(210) 20211365		

(111) 33738

(220) 23.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 23.06.2031
(730) «Վաղարշ և որդիներ կոնցեռն» ՍՊԸ,
Երևան, Մ. Խորենացի 24, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «Hotel» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211367		
(220) 23.06.2021

11/2

ՄԱՍ 1
№

դաս 35. աթոռների, պառկելաթոռների,
բազկաթոռների, թիկնաթոռների, բացովի թեթև
բազկաթոռների, աթոռակների, նստարան
ների (կահույքի), գրասեղանների (կահույքի),
սեղանների,
սպասարկման
սեղանների,
մետաղական
սեղանների,
կահավորանքի
(կահույքի),
գրասենյակային
կահույքի,
դպրոցական կահույքի, մետաղական կահույքի,
կարճ ոտիկներով կահույքի համար մանրածախ
և մեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20211370		

(111) 33740

(220) 24.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 24.06.2031
(730) «Ամատ Սոլյուշնս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Ծարավ Աղբյուրի փ., տուն 105/8, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(111) 33739
(151) 16.11.2021

			(181) 23.06.2031
(730) Պատրիկ Աբնուսի, Երևան, Լեոյի 1, բն.
147, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց կանաչ, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 20. աթոռներ. պառկելաթոռներ.
բազկաթոռներ. թիկնաթոռներ. բացովի թեթև
բազկաթոռներ. աթոռակներ. նստարաններ
(կահույք). գրասեղաններ (կահույք). սեղաններ.
սպասարկման
սեղաններ.
մետաղական
սեղաններ.
կահավորանք
(կահույք).
գրասենյակային կահույք. դպրոցական կահույք.
մետաղական կահույք. կարճ ոտիկներ կահույքի
համար.

(526) «Digital» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների. արդյունա
բերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության
և
նույնականացման
ծառայություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում:
____________________

(210) 20211383		

(111) 33741

(220) 25.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 25.06.2031
(730) Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH
(442) 07.07.2021
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(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ. ջրային սառույց.
սորբեթ. սառցե սառնաշաքարներ. սառեցրած
հրուշակեղեն.
սառեցրած
հրուշակեղեն
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով.
փափուկ պաղպաղակ. սառեցրած աղանդեր.
սառեցրած յոգուրտներ. կապակցող նյութեր
և խառնուրդներ պաղպաղակ և (կամ) ջրային
սառույց և (կամ) սառցե սառնաշաքարներ և
(կամ) սորբեթ և (կամ) սառեցրած հրուշակեղեն և
(կամ) սառեցրած հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով և (կամ) փափուկ
պաղպաղակ և (կամ) սառեցրած աղանդեր և
(կամ) սառեցրած յոգուրտներ պատրաստելու
համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211388		

(111) 33742

(220) 25.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 25.06.2031
(730) Րիվիըն ԱյՓի Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, US
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 7. մեքենաներ, հաստոցներ, էլեկտրա
կան գործիքներ. շարժիչներ, բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների.
մեքենաների
կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր, բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. գյու
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.
տրանսպորտային միջոցների թափքի և շրջա
նակներիի կենտրոնադրման մեքենաներ և
դրանց կառուցվածքային փոխարինող մասեր.

11/2

ՄԱՍ 1
№

տրանսպորտային միջոցների վառոցքի բաշ
խիչներ. տրանսպորտային միջոցների շար
ժիչների օդային զտիչներ. տրանսպորտային
միջոցների շարժիչի գլաններ. տրանսպոր
տային միջոցների գեներատորներ. ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների շարժիչների
վառոցքի սարքեր. կցորդներ տրանսպոր
տային միջոցների համար, մասնավորապես,
գրեյֆերային շերեփներ և հարթաշերեփներ
հողի և սորուն իրերի տեղափոխման համար.
տրանսպորտային միջոցների օդաճնշական
և հիդրավլիկ կոմպրեսորներ. ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝
վառոցքի մոմերի հաղորդալարեր. յուղի պոմ
պեր ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. արտանետման խողովակներ՝ որպես
տրանսպորտային միջոցների արտանետման
համակարգի մասեր. վառելիքի պոմպեր ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար.
ջրի պոմպեր ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. տրանսպորտային միջոց
ների մասեր, այն է՝ էլեկտրական կափույրներ
կարբյուրատորների համար. տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ բռունցքի փական
ներ. տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն
է՝ ներթողման կոլեկտորներ. տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ շարժիչի բռունցքի
պաշտպանիչներ. տրանսպորտային միջոցների
մասեր, այն է՝ շարժիչի կորպուսներ. տրանս
պորտային միջոցների մասեր, այն է՝ կափույրի
լծանակներ.
տրանսպորտային
միջոցների
մասեր, այն է՝ հրիչ ձողեր. տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ յուղի հովացուցիչ
ներ. տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն
է՝ քարտերի գազանցքեր. տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ յուղի բաքի մոմեր և
կափարիչներ. տրանսպորտային միջոցների
մասեր, այն է՝ յուղի բաքեր. խլացուցիչներ՝
որպես տրանսպորտային միջոցների արտա
նետման համակարգերի մասեր. ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման
շարժիչի մասեր, այն է` կապակցման ձողեր.
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
մեխանիկական շարժիչի մասեր. տրանսպոր
տային միջոցների յուղի մակարդակի արան
քաչափիչներ. ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների շարժիչի շարժաբերների ատամն ա
վոր գոտիներ. ցամաքային տրանսպորտային
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միջոցների շարժիչի յուղի պոմպեր. ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների փոփոխական
հոսանքի գեներատորներ. էլեկտրաէներգիայի
գեներատորներ, որոնք կարող են նաև օգտա
գործվել որպես տրանսպորտային միջոցների
էլեկտրական շարժիչներ. տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ կարբյուրատորներ.
ցամաքային և ջրային տրանսպորտային միջոց
ների շարժիչների վառելիքի ներարկիչների
մասեր. տրանսպորտային միջոցների օդային
կոմպրեսորներ. շարժիչի գլաններ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. ծովային
կամ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
ապակու մաքրիչի շարժիչներ. տրանսպորտա
յին միջոցների շարժիչի մասեր, այն է՝ ներմղվող
օդի հովացուցիչներ և դրանց բաղադրամասեր.
տրանսպորտային միջոցների շարժիչի մասեր,
այն է՝ միջանկյալ հովացուցիչներ. տրանս
պորտային միջոցների շարժիչի վառոցքի
հաղորդալարեր. ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների արտանետման խողովակներ.
տրանսպորտային միջոցների արտանետում
ների կատալիտիկ չեզոքարարների միավորներ.
տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային
վառոցքներ. տրանսպորտային միջոցների շար
ժիչի մետաղական միջադիրներ. տրանսպոր
տային միջոցների շարժիչի վառելիքի զտիչներ.
տրանսպորտային միջոցների շարժիչի բռնցքա
վոր լիսեռներ. տրանսպորտային միջոցների
ռադիատորներ.
դաս 11. ցոլալապտերներ տրանսպորտա
յին միջոցների համար. լուսամփոփներ. կրող
հրթիռների անդրադարձիչներ. լապտերներ
տրանսպորտային միջոցների համար. կրող
հրթիռի հետևի լույսեր. արգելակման լույսեր
կրող հրթիռների համար. լուսավորման սարքեր,
այն է՝ օրգանական լույս արձակող դիոդներով
(ՕԼԱԴ) լուսավորման սարքեր և լույս արձակող
դիոդներով (ԼԱԴ) լուսավորման սարքեր. լու
սավորման սարքեր տրանսպորտային միջոց
ների համար. տրանսպորտային միջոցների
ուղևորների համար խցիկներում օդորակիչ
ների օդային զտիչներ. ջեռուցման և օդորակ
ման համակարգերի մասեր, մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների տաքացուցիչների
միջուկներ և գազահովացուցիչներ. հալեցման
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար.
տրանսպորտային միջոցների լուսային շերտեր.
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օդորակիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. տրանսպորտային միջոցների կլիմայի
կառավարման համակարգ ջեռուցման, օդափո
խության և օդորակման համար. տրանսպորտա
յին միջոցների ռեֆլեկտորներ. կետային լույսեր
տրանսպորտային միջոցների հետ օգտագործ
ման համար. տրանսպորտային միջոցների
օդորակման տեղակայանքներ. ջեռուցման
տեղակայանքներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. տրանսպորտային միջոցների
օդաջեռուցիչներ. էլեկտրական թեյամաններ.
դյուրակիր վառարաններ. լվացարանակոնքեր.
վրանների լամպեր. եփման ինդուկցիոն սալեր.
հեղուկացիր ծորակներ.
դաս 35. գովազդ. գործարարության կառա
վարում. կազմակերպում. վարչարարություն.
գրասենյակային ծառայություններ. էլեկտրա
կան մարտկոցների համակարգերի շահա
գործում, որոնք բաղկացած են ներկառուցված
հեռավար թարմացվող ծրագրային, ծրագ
րաապարատային և օժանդակ ծրագրային
ապահովմամբ անլար միացած էլեկտրական
մարտկոցներով ապարատներից` գործարա
րության նպատակներով այլ այձանց համար
պահեստավորված էլեկտրաէներգիայի պահ
պանման և լիցքաթափման համար, ինչպես
նաև դրանց հետ կապված բիզնես խորհրդատ
վական ծառայություններ.
ներկայացուցչա
կան գործակալությունների ծառայություններ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների և
տրանսպորտային միջոցների ոլորտում. ման
րածախ խանութների, վաճառակետերի և կար
ճաժամկետ գործունեությամբ խանութների
ծառայություններ ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների և տրանսպորտային միջոցների
ոլորտում. խորհրդատվական ծառայություններ
գործարարության ոլորտում, մասնավորապես`
բիզնես ռազմավարության մշակման հարցե
րով օժանդակության տրամադրում. խորհր
դատվություն արևային և վերականգնվող
էներգիայի օգտագործման արդյունավերտու
թյան հարցերով. սպառողներին խորհրդատ
վական և խորհրդակցական ծառայությունների
տրամադրում ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների գնման հարցերով. առցանց տեղե
կատուների ծառայությունններ՝ տրանսպոր
տային միջոցների և լիցքավորման կայանների
վերաբերյալ
տեղեկատվության
պարունա
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կությամբ. վառելիքի կառավարման ծառայու
թյուններ ավտոհավաքակայանների ոլորտում.
ավտոհավաքակայանների
կառավարման
ծառայություններ՝ առևտրային նպատակներով
ավտոհավաքակայանների տրանսպորտային
միջոցների հետևման տեսքով.
դաս 36. ապահովագրական ծառայություն
ներ. ֆինանսական ծառայություններ, դրամա
վարկային ծառայություններ. անշարժ գույքի
հետ կապված գործառնություններ. ապահովագ
րական ընկերությունների ծառայություններ.
ֆինանսական գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ, այն է՝
արդյունաբերական սեփականության վարձույթ
և կառավարում այլ անձանց համար.
դաս 37. շինարարական ծառայություն
ներ. տեղակայման և նորոգման ծառայություն
ներ. հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի
հորատում. անլար միացած էլեկտրական կուտա
կիչներով սարքերի տեղադրում, տեխնիկական
սպասարկում, նորոգում և արդիականացում
և դրանց հետ կապված խորհրդատվություն
պահեստավորված էլեկտրաէներգիայի պահ
պանման և լիցքաթափման համար` էլեկտ
րաէներգիայի պահանջների կայունացման և
օգտագործման նպատակների բավարարման
համար. տրանսպորտային միջոցների տեխ
նիկական սպասարկման և վերանորոգման
ծառայությունների տրամադրում. խորհրադատ
վություն տրանսպորտային միջոցների վերա
նորոգման հարցերով. խորհրադատվություն
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկման հարցերով. տրանսպորտա
յին միջոցների կուտակիչների լիցքավորում.
տրանսպորտային միջոցների անհատական
պահանջով հարմարեցման ծառայություններ,
այն է՝ անհատական պատվերով տրանսպոր
տային միջոցների պատրաստում. տրանսպոր
տային միջոցների լիցքավորման կայանների
ծառայություններ. տրանսպորտային միջոց
ների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
տրանսպորտային միջոցների մասավորում.
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցա
վորում և սպասարկում). տրանսպորտային
միջոցների ներկում. էլեկտրական տրանսպոր
տային միջոցների լիցքավորման կայանների
ծառայություններ.
ավտոհավաքակայանների
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կառավարման ծառայություններ՝ ավտոհավա
քակայանների տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկման տեսքով. ճանա
պարհային տեխնիկական օգնության ծառայու
թյուններ, այն է՝ ճանապարհաների օգնության
կանչերին արագ արձագանքում, թողած անվա
դողի փոփոխում, մարտկոցի շտապ լիցքա
վորում.
շինարարական
աշխատանքների
իրականացում. վերանորոգում. տեղակայման
ծառայություններ. մասնագիտացված էլեկտրա
կան ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոց
ների նախագծում, մշակում և արտադրություն.
մասնագիտացված էլեկտրական ավտոմոբիլա
յին տրանսպորտային միջոցների տեխնիկա
կան սպասարկում, սպասարկում և նորոգում.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն եր.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում.
ավտոմեքենաների վարձույթ. քարշերինգի
ծառայություններ. ռայդշերինգի (համատեղ
երթևեկման) ծառայություններ. տրանսպոր
տային միջոցների տեղափոխում և պահպա
նում. տրանսպորտային միջոցների վարձույթ.
տրանսպորտային միջոցների վարման ծառա
յություններ.
տրանսպորտային
միջոցների
քարշակում. տրանսպորտային միջոցների վար
ձակալման ծառայություններ. վարձույթով մեքե
նայի ամրագրում. ճանապարհային արտակարգ
իրավիճակներում օգնության տրամադրման
ծառայություններ, մասնավորապես` քարշակ
ման, կարապիկով քարշակման և բանալիների
առաքման ծառայություններ. ճանապարհորդա
կան երթուղու պլանավորում.
դաս 40. նյու
թե
րի մշա
կում. աղ
բի և
թափոնների կրկնական մշակում. օդի մաքրում
և ջրի մշակում. տպագրման ծառայություններ.
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում.
ներկառուցված հեռավար թարմացվող ծրագ
րային և ծրագրաապարատային ապահովմամբ
անլար միացած էլեկտրական մարտկոցներով
ապարատների վարձույթ` պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի պահպանման և լիցքաթափ
ման համար` էլեկտրաէներգիայի պահանջների
կայունացման և օգտագործման նպատակ
ների բավարարման համար. տրանսպորտային
միջոցների ակրիլային հարդարում.
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դաս
41.
կրթու
թյուն.
ուսումն
ա
կան
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումն երի
կազմակերպում. կրթական ծառայություններ,
մասնավորապես՝ դասընթացներ տրանսպոր
տային միջոցների նախագծման, զարգացման,
արտադրության, տեխնիկական սպասարկ
ման, սպասարկման և նորոգման ոլորտում.
էքսկուրսիաների կազմակերպում և անցկա
ցում՝ ցամաքային տրանսպորտային միջոցնե
րով, նավակներով, հեծանիվ
ն երով և ոտքով
իրականացվող ճանապարհորդական տուրերի
և ճանապարհորդությունների տեսքով. զվար
ճությունների ծառայություններ տրանսպորտա
յին միջոցների փորձնական վարման տեսքով.
կրթական, ուսումն ական և ուսուցողական
ծառայություններ, մասնավորապես՝ դասըն
թացներ
մասնագիտացված
էլեկտրական
ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների
նախագծման, զարգացման, արտադրության,
տեխնիկական սպասարկման, սպասարկման և
նորոգման ոլորտում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումն եր. արդյունա
բերական վերլուծումն երի, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողու
թյան և նույնականացման ծառայություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում. տրանս
պորտային միջոցների մոնիտորինգ պատշաճ
գործունեությունն ապահովելու համար. էլեկտ
րական տրանսպորտային միջոցների աշխա
տանքի, բնութագրերի և արդյունավետության
հեռահար մոնիտորինգ. ոչ ներբեռնվող ծրագ
րային ապահովման տրամադրում էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման
և տեխնիկական սպասարկման կանխատե
սող վերլուծության, ինչպես նաև սպառողների
կարիքների
կանխատեսող
վերլուծության
համար. ճարտարագիտական մշակումն երի
ծառայություններ. խորհրդատվություն արտադ
րանքի կատարելագործման հարցերով. այլ
անձանց համար տրանսպորտային միջոցների
նախագծման ոլորտում խորհրդատվական
ծառայություններ. խորհրդատվություն ճարտա
րագիտության ոլորտում. ծրագրային ու ծրագրա

11/2

ՄԱՍ 1
№

ապարատային ապահովմամբ անլար միացած
էլեկտրական կուտակիչներով ապարատների
մոնիտորինգ էլեկտրաէներգիայի պահման և
մատակարարման համար՝ էլեկտրաէներգիայի
պահանջների բավարարման և օգտագործ
ման նպատակներով պատշաճ գործունեության
ապահովման և ծրագրավորման համար. էլեկտ
րական մարտկոցների համակարգերի մշակում,
որոնք բաղկացած են անլար կապակցված
էլեկտրական կուտակիչներով ապարատներից
և օժանդակ ծրագրակազմից՝ բոլորը նախա
տեսված պահեստավորված էլեկտրաէներգի
այի պահպանման և լիցքաթափման համար՝
նշված համակարգերի նախագծման արդյու
նավետությունը, ծրագրավորումն ու կազմա
ձևումը օպտիմալացնելու համար. ծրագրային
ապահովումը որպես ծառայություն (SAAS),
որը պարունակում է ծրագրային ապահովում
անլար միացած էլեկտրական կուտակիչներով
սարքերից և այդ սարքերին պահետավորված
էներգիայի պահպանումն ու լիցքաթափումը
վերահսկելու, օպտիմալացնելու և կարգավորե
լու համար. առցանց ոչ ներբեռնելի ծրագրային
ապահովման տրամադրում անլար կապակց
ված էլեկտրական մարտկոցների սարքերից և
այդ սարքերում պահետավորված էներգիայի
պահպանումն ու լիցքաթափումը վերահսկելու,
օպտիմալացնելու և կարգավորելու համար. ներ
կառուցված ծրագրային ու ծրագրաապարատա
յին ապահովմամբ անլար միացած էլեկտրական
կուտակիչներով ապարատների կառավարում
պահեստավորված էլեկտրաէներգիայի պահ
պանման և լիցքաթափման համար՝ էլեկտրա
կան կուտակիչներով սարքերի ծրագրակազմի
ծրագրավորման և կազմաձևման միջոցով.
անլար միացած էլեկտրական կուտակիչներով
սարքերում ներկառուցված հեռավար թար
մացվող ծրագրային և ծրագրաապարատային
ապահովման տեղադրում, սպասարկում, նորո
գում և արդիականացում, ինչպես նաև դրանց
հետ կապված խորհրդատվություն՝ պահես
տավորված էլեկտրաէներգիայի պահպանման
և լիցքաթափման համար` էլեկտրաէներգիայի
պահանջներն ու օգտագործման նպատակները
կայունացնելու և բավարարելու համար. նոր և
օգտագործված տրանսպորտային միջոցների
զննում՝ դրանց գնորդների կամ վաճառողների
համար. ավտոմոբիլային տրանսպորտային
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միջոցների վնասվածքների զննման ծառայու
թյուններ. ավտոմոբիլային տրանսպորտային
միջոցների զննման ծառայութնուններ. ավտո
մոբիլային
տրանսպորտային
միջոցների
մասերի
նախագծման
ծառայություններ.
տրանսպորտային միջոցների ավտոհավաքա
կայանների դիտարկման ծառայություններ`
անվտանգության նպատակներով. գողացված
տրանսպորտային
միջոցների
վերադարձի
ծառայություններ. ոչ ներբեռնելի ծրագրա
յին ապահովում տրանսպորտային միջոցների
ավտոհավաքակայանների կառավարման տես
քով. ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապահովում
տրանսպորտային միջոցների գնման, ֆինան
սավորման, վարձակալման, ապահովագրու
թյան, անվտանգության, ապահովության և
ախտորոշման կառավարման համար.
դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
նյութական արժեքների և անհատների ֆիզի
կական պաշտպանության համար. այլ անձանց
կողմից մատուցվող անհատական և սոցիալա
կան ծառայություններ անհատի կարիքները
հոգալու համար. տրանսպորտային միջոցների
ավտոհավաքակայանների հետևման ծառա
յություններ անվտանգության նպատակներով.
գողացված տրանսպորտային միջոցների վերա
դաձման ծառայություններ. ճանապարհային
արտակարգ իրավիճակային ծառայություններ,
մասնավորապես՝ կողպեքների բացում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211389		

(111) 33743

(220) 25.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 25.06.2031
(730) Րիվիըն ԱյՓի Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, US
(442) 07.07.2021
(540)
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(511)
դաս 7. մեքենաներ, հաստոցներ, էլեկտրա
կան գործիքներ. շարժիչներ, բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների.
մեքենաների
կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր, բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. գյու
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.
տրանսպորտային միջոցների թափքի և շրջա
նակներիի կենտրոնադրման մեքենաներ և
դրանց կառուցվածքային փոխարինող մասեր.
տրանսպորտային միջոցների վառոցքի բաշ
խիչներ. տրանսպորտային միջոցների շար
ժիչների օդային զտիչներ. տրանսպորտային
միջոցների շարժիչի գլաններ. տրանսպոր
տային միջոցների գեներատորներ. ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների շարժիչների
վառոցքի սարքեր. կցորդներ տրանսպոր
տային միջոցների համար, մասնավորապես,
գրեյֆերային շերեփներ և հարթաշերեփներ
հողի և սորուն իրերի տեղափոխման համար.
տրանսպորտային միջոցների օդաճնշական
և հիդրավլիկ կոմպրեսորներ. ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝
վառոցքի մոմերի հաղորդալարեր. յուղի պոմ
պեր ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. արտանետման խողովակներ՝ որպես
տրանսպորտային միջոցների արտանետման
համակարգի մասեր. վառելիքի պոմպեր ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար.
ջրի պոմպեր ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. տրանսպորտային միջոց
ների մասեր, այն է՝ էլեկտրական կափույրներ
կարբյուրատորների համար. տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ բռունցքի փական
ներ. տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն
է՝ ներթողման կոլեկտորներ. տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ շարժիչի բռունցքի
պաշտպանիչներ. տրանսպորտային միջոցների
մասեր, այն է՝ շարժիչի կորպուսներ. տրանս
պորտային միջոցների մասեր, այն է՝ կափույրի
լծանակներ.
տրանսպորտային
միջոցների
մասեր, այն է՝ հրիչ ձողեր. տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ յուղի հովացուցիչ
ներ. տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն
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է՝ քարտերի գազանցքեր. տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ յուղի բաքի մոմեր և
կափարիչներ. տրանսպորտային միջոցների
մասեր, այն է՝ յուղի բաքեր. խլացուցիչներ՝
որպես տրանսպորտային միջոցների արտա
նետման համակարգերի մասեր. ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման
շարժիչի մասեր, այն է` կապակցման ձողեր.
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
մեխանիկական շարժիչի մասեր. տրանսպոր
տային միջոցների յուղի մակարդակի արան
քաչափիչներ. ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների շարժիչի շարժաբերների ատամն ա
վոր գոտիներ. ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների շարժիչի յուղի պոմպեր. ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների փոփոխական
հոսանքի գեներատորներ. էլեկտրաէներգիայի
գեներատորներ, որոնք կարող են նաև օգտա
գործվել որպես տրանսպորտային միջոցների
էլեկտրական շարժիչներ. տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ կարբյուրատորներ.
ցամաքային և ջրային տրանսպորտային միջոց
ների շարժիչների վառելիքի ներարկիչների
մասեր. տրանսպորտային միջոցների օդային
կոմպրեսորներ. շարժիչի գլաններ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. ծովային
կամ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
ապակու մաքրիչի շարժիչներ. տրանսպորտա
յին միջոցների շարժիչի մասեր, այն է՝ ներմղվող
օդի հովացուցիչներ և դրանց բաղադրամասեր.
տրանսպորտային միջոցների շարժիչի մասեր,
այն է՝ միջանկյալ հովացուցիչներ. տրանս
պորտային միջոցների շարժիչի վառոցքի
հաղորդալարեր. ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների արտանետման խողովակներ.
տրանսպորտային միջոցների արտանետում
ների կատալիտիկ չեզոքարարների միավորներ.
տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային
վառոցքներ. տրանսպորտային միջոցների շար
ժիչի մետաղական միջադիրներ. տրանսպոր
տային միջոցների շարժիչի վառելիքի զտիչներ.
տրանսպորտային միջոցների շարժիչի բռնցքա
վոր լիսեռներ. տրանսպորտային միջոցների
ռադիատորներ.
դաս 11. ցոլալապտերներ տրանսպորտա
յին միջոցների համար. լուսամփոփներ. կրող
հրթիռների անդրադարձիչներ. լապտերներ
տրանսպորտային միջոցների համար. կրող
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հրթիռի հետևի լույսեր. արգելակման լույսեր
կրող հրթիռների համար. լուսավորման սարքեր,
այն է՝ օրգանական լույս արձակող դիոդներով
(ՕԼԱԴ) լուսավորման սարքեր և լույս արձակող
դիոդներով (ԼԱԴ) լուսավորման սարքեր. լու
սավորման սարքեր տրանսպորտային միջոց
ների համար. տրանսպորտային միջոցների
ուղևորների համար խցիկներում օդորակիչ
ների օդային զտիչներ. ջեռուցման և օդորակ
ման համակարգերի մասեր, մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների տաքացուցիչների
միջուկներ և գազահովացուցիչներ. հալեցման
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար.
տրանսպորտային միջոցների լուսային շերտեր.
օդորակիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. տրանսպորտային միջոցների կլիմայի
կառավարման համակարգ ջեռուցման, օդափո
խության և օդորակման համար. տրանսպորտա
յին միջոցների ռեֆլեկտորներ. կետային լույսեր
տրանսպորտային միջոցների հետ օգտագործ
ման համար. տրանսպորտային միջոցների
օդորակման տեղակայանքներ. ջեռուցման
տեղակայանքներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. տրանսպորտային միջոցների
օդաջեռուցիչներ. էլեկտրական թեյամաններ.
դյուրակիր վառարաններ. լվացարանակոնքեր.
վրանների լամպեր. եփման ինդուկցիոն սալեր.
հեղուկացիր ծորակներ.
դաս 35. գովազդ. գործարարության կառա
վարում. կազմակերպում. վարչարարություն.
գրասենյակային ծառայություններ. էլեկտրա
կան մարտկոցների համակարգերի շահա
գործում, որոնք բաղկացած են ներկառուցված
հեռավար թարմացվող ծրագրային, ծրագ
րաապարատային և օժանդակ ծրագրային
ապահովմամբ անլար միացած էլեկտրական
մարտկոցներով ապարատներից` գործարա
րության նպատակներով այլ այձանց համար
պահեստավորված էլեկտրաէներգիայի պահ
պանման և լիցքաթափման համար, ինչպես
նաև դրանց հետ կապված բիզնես խորհրդատ
վական ծառայություններ.
ներկայացուցչա
կան գործակալությունների ծառայություններ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների և
տրանսպորտային միջոցների ոլորտում. ման
րածախ խանութների, վաճառակետերի և կար
ճաժամկետ գործունեությամբ խանութների
ծառայություններ ցամաքային տրանսպորտա
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յին միջոցների և տրանսպորտային միջոցների
ոլորտում. խորհրդատվական ծառայություններ
գործարարության ոլորտում, մասնավորապես`
բիզնես ռազմավարության մշակման հարցե
րով օժանդակության տրամադրում. խորհր
դատվություն արևային և վերականգնվող
էներգիայի օգտագործման արդյունավերտու
թյան հարցերով. սպառողներին խորհրդատ
վական և խորհրդակցական ծառայությունների
տրամադրում ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների գնման հարցերով. առցանց տեղե
կատուների ծառայությունններ՝ տրանսպոր
տային միջոցների և լիցքավորման կայանների
վերաբերյալ
տեղեկատվության
պարունա
կությամբ. վառելիքի կառավարման ծառայու
թյուններ ավտոհավաքակայանների ոլորտում.
ավտոհավաքակայանների
կառավարման
ծառայություններ՝ առևտրային նպատակներով
ավտոհավաքակայանների տրանսպորտային
միջոցների հետևման տեսքով.
դաս 36. ապահովագրական ծառայություն
ներ. ֆինանսական ծառայություններ, դրամա
վարկային ծառայություններ. անշարժ գույքի
հետ կապված գործառնություններ. ապահովագ
րական ընկերությունների ծառայություններ.
ֆինանսական գործառնություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ, այն է՝
արդյունաբերական սեփականության վարձույթ
և կառավարում այլ անձանց համար.
դաս 37. շինարարական ծառայություն
ներ. տեղակայման և նորոգման ծառայություն
ներ. հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի
հորատում. անլար միացած էլեկտրական կուտա
կիչներով սարքերի տեղադրում, տեխնիկական
սպասարկում, նորոգում և արդիականացում
և դրանց հետ կապված խորհրդատվություն
պահեստավորված էլեկտրաէներգիայի պահ
պանման և լիցքաթափման համար` էլեկտ
րաէներգիայի պահանջների կայունացման և
օգտագործման նպատակների բավարարման
համար. տրանսպորտային միջոցների տեխ
նիկական սպասարկման և վերանորոգման
ծառայությունների տրամադրում. խորհրադատ
վություն տրանսպորտային միջոցների վերա
նորոգման հարցերով. խորհրադատվություն
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկման հարցերով. տրանսպորտա
յին միջոցների կուտակիչների լիցքավորում.
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ՄԱՍ 1
№

տրանսպորտային միջոցների անհատական
պահանջով հարմարեցման ծառայություններ,
այն է՝ անհատական պատվերով տրանսպոր
տային միջոցների պատրաստում. տրանսպոր
տային միջոցների լիցքավորման կայանների
ծառայություններ. տրանսպորտային միջոց
ների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
տրանսպորտային միջոցների մասավորում.
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցա
վորում և սպասարկում). տրանսպորտային
միջոցների ներկում. էլեկտրական տրանսպոր
տային միջոցների լիցքավորման կայանների
ծառայություններ.
ավտոհավաքակայանների
կառավարման ծառայություններ՝ ավտոհավա
քակայանների տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկման տեսքով. ճանա
պարհային տեխնիկական օգնության ծառայու
թյուններ, այն է՝ ճանապարհաների օգնության
կանչերին արագ արձագանքում, թողած անվա
դողի փոփոխում, մարտկոցի շտապ լիցքա
վորում.
շինարարական
աշխատանքների
իրականացում. վերանորոգում. տեղակայման
ծառայություններ. մասնագիտացված էլեկտրա
կան ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոց
ների նախագծում, մշակում և արտադրություն.
մասնագիտացված էլեկտրական ավտոմոբիլա
յին տրանսպորտային միջոցների տեխնիկա
կան սպասարկում, սպասարկում և նորոգում.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն եր.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում.
ավտոմեքենաների վարձույթ. քարշերինգի
ծառայություններ. ռայդշերինգի (համատեղ
երթևեկման) ծառայություններ. տրանսպոր
տային միջոցների տեղափոխում և պահպա
նում. տրանսպորտային միջոցների վարձույթ.
տրանսպորտային միջոցների վարման ծառա
յություններ.
տրանսպորտային
միջոցների
քարշակում. տրանսպորտային միջոցների վար
ձակալման ծառայություններ. վարձույթով մեքե
նայի ամրագրում. ճանապարհային արտակարգ
իրավիճակներում օգնության տրամադրման
ծառայություններ, մասնավորապես` քարշակ
ման, կարապիկով քարշակման և բանալիների
առաքման ծառայություններ. ճանապարհորդա
կան երթուղու պլանավորում.
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դաս 40. նյու
թե
րի մշա
կում. աղ
բի և
թափոնների կրկնական մշակում. օդի մաքրում
և ջրի մշակում. տպագրման ծառայություններ.
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում.
ներկառուցված հեռավար թարմացվող ծրագ
րային և ծրագրաապարատային ապահովմամբ
անլար միացած էլեկտրական մարտկոցներով
ապարատների վարձույթ` պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի պահպանման և լիցքաթափ
ման համար` էլեկտրաէներգիայի պահանջների
կայունացման և օգտագործման նպատակ
ների բավարարման համար. տրանսպորտային
միջոցների ակրիլային հարդարում.
դաս 41. կրթու
թյուն. ուսումնա
կան գոր
ծընթացի
ապահովում.
զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումն երի
կազմակերպում. կրթական ծառայություններ,
մասնավորապես՝ դասընթացներ տրանսպոր
տային միջոցների նախագծման, զարգացման,
արտադրության, տեխնիկական սպասարկ
ման, սպասարկման և նորոգման ոլորտում.
էքսկուրսիաների կազմակերպում և անցկա
ցում՝ ցամաքային տրանսպորտային միջոցնե
րով, նավակներով, հեծանիվ
ն երով և ոտքով
իրականացվող ճանապարհորդական տուրերի
և ճանապարհորդությունների տեսքով. զվար
ճությունների ծառայություններ տրանսպորտա
յին միջոցների փորձնական վարման տեսքով.
կրթական, ուսումն ական և ուսուցողական
ծառայություններ, մասնավորապես՝ դասըն
թացներ
մասնագիտացված
էլեկտրական
ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների
նախագծման, զարգացման, արտադրության,
տեխնիկական սպասարկման, սպասարկման և
նորոգման ոլորտում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումն եր. արդյունա
բերական վերլուծումն երի, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողու
թյան և նույնականացման ծառայություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում. տրանս
պորտային միջոցների մոնիտորինգ պատշաճ
գործունեությունն ապահովելու համար. էլեկտ
րական տրանսպորտային միջոցների աշխա
տանքի, բնութագրերի և արդյունավետության
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№

հեռահար մոնիտորինգ. ոչ ներբեռնվող ծրագ
րային ապահովման տրամադրում էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման
և տեխնիկական սպասարկման կանխատե
սող վերլուծության, ինչպես նաև սպառողների
կարիքների
կանխատեսող
վերլուծության
համար. ճարտարագիտական մշակումն երի
ծառայություններ. խորհրդատվություն արտադ
րանքի կատարելագործման հարցերով. այլ
անձանց համար տրանսպորտային միջոցների
նախագծման ոլորտում խորհրդատվական
ծառայություններ. խորհրդատվություն ճարտա
րագիտության ոլորտում. ծրագրային ու ծրագրա
ապարատային ապահովմամբ անլար միացած
էլեկտրական կուտակիչներով ապարատների
մոնիտորինգ էլեկտրաէներգիայի պահման և
մատակարարման համար՝ էլեկտրաէներգիայի
պահանջների բավարարման և օգտագործ
ման նպատակներով պատշաճ գործունեության
ապահովման և ծրագրավորման համար. էլեկտ
րական մարտկոցների համակարգերի մշակում,
որոնք բաղկացած են անլար կապակցված
էլեկտրական կուտակիչներով ապարատներից
և օժանդակ ծրագրակազմից՝ բոլորը նախա
տեսված պահեստավորված էլեկտրաէներգի
այի պահպանման և լիցքաթափման համար՝
նշված համակարգերի նախագծման արդյու
նավետությունը, ծրագրավորումն ու կազմա
ձևումը օպտիմալացնելու համար. ծրագրային
ապահովումը որպես ծառայություն (SAAS),
որը պարունակում է ծրագրային ապահովում
անլար միացած էլեկտրական կուտակիչներով
սարքերից և այդ սարքերին պահետավորված
էներգիայի պահպանումն ու լիցքաթափումը
վերահսկելու, օպտիմալացնելու և կարգավորե
լու համար. առցանց ոչ ներբեռնելի ծրագրային
ապահովման տրամադրում անլար կապակց
ված էլեկտրական մարտկոցների սարքերից և
այդ սարքերում պահետավորված էներգիայի
պահպանումն ու լիցքաթափումը վերահսկելու,
օպտիմալացնելու և կարգավորելու համար. ներ
կառուցված ծրագրային ու ծրագրաապարատա
յին ապահովմամբ անլար միացած էլեկտրական
կուտակիչներով ապարատների կառավարում
պահեստավորված էլեկտրաէներգիայի պահ
պանման և լիցքաթափման համար՝ էլեկտրա
կան կուտակիչներով սարքերի ծրագրակազմի
ծրագրավորման և կազմաձևման միջոցով.
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անլար միացած էլեկտրական կուտակիչներով
սարքերում ներկառուցված հեռավար թար
մացվող ծրագրային և ծրագրաապարատային
ապահովման տեղադրում, սպասարկում, նորո
գում և արդիականացում, ինչպես նաև դրանց
հետ կապված խորհրդատվություն՝ պահես
տավորված էլեկտրաէներգիայի պահպանման
և լիցքաթափման համար` էլեկտրաէներգիայի
պահանջներն ու օգտագործման նպատակները
կայունացնելու և բավարարելու համար. նոր և
օգտագործված տրանսպորտային միջոցների
զննում՝ դրանց գնորդների կամ վաճառողների
համար. ավտոմոբիլային տրանսպորտային
միջոցների վնասվածքների զննման ծառայու
թյուններ. ավտոմոբիլային տրանսպորտային
միջոցների զննման ծառայութնուններ. ավտո
մոբիլային
տրանսպորտային
միջոցների
մասերի
նախագծման
ծառայություններ.
տրանսպորտային միջոցների ավտոհավաքա
կայանների դիտարկման ծառայություններ`
անվտանգության նպատակներով. գողացված
տրանսպորտային
միջոցների
վերադարձի
ծառայություններ. ոչ ներբեռնելի ծրագրա
յին ապահովում տրանսպորտային միջոցների
ավտոհավաքակայանների կառավարման տես
քով. ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապահովում
տրանսպորտային միջոցների գնման, ֆինան
սավորման, վարձակալման, ապահովագրու
թյան, անվտանգության, ապահովության և
ախտորոշման կառավարման համար.
դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
նյութական արժեքների և անհատների ֆիզի
կական պաշտպանության համար. այլ անձանց
կողմից մատուցվող անհատական և սոցիալա
կան ծառայություններ անհատի կարիքները
հոգալու համար. տրանսպորտային միջոցների
ավտոհավաքակայանների հետևման ծառա
յություններ անվտանգության նպատակներով.
գողացված տրանսպորտային միջոցների վերա
դաձման ծառայություններ. ճանապարհային
արտակարգ իրավիճակային ծառայություններ,
մասնավորապես՝ կողպեքների բացում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211391		

(111) 33744

(220) 25.06.2021

(151) 16.11.2021
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			(181) 25.06.2031
(730) «Արտիզան բյուրո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Նաիրի Զարյան 22ա, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս
32.
գարեջուր.
կոճապղպեղի
գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրություններ
գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր պատրաստելու համար. ածիկի
քաղցու.
խաղողի
չխմորված
քաղցու.
սոդայաջուր. գազավորված ջուր. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. գարու գինի (գարեջուր).
շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Արա Խզմալյան
____________________
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(730) «Ռեդի-Սթեդի» ՍՊԸ, Երևան, Բուռնազյան
7, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս
32.
գարեջուր.
կոճապղպեղի
գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրություններ
գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր պատրաստելու համար. ածիկի
քաղցու.
խաղողի
չխմորված
քաղցու.
սոդայաջուր. գազավորված ջուր. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. գարու գինի (գարեջուր).
շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:

(526) «BURGER», «BEER», «RIBS», «ԳԱՐԵՋՈՒՐ»,
«ԲՈՒՐԳԵՐ» և «ՌԻԲՍ» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
շագանակագույն, բաց շագանակագույն և դեղին
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում:

____________________

(210) 20211421		

(111) 33747

(220) 30.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 30.06.2031
(730) «Զեթ թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Սիսակյան
22, բն. 106, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(740) Արա Խզմալյան
____________________

(210) 20211398		

(111) 33746

(220) 28.06.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 28.06.2031
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
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ՄԱՍ 1
№

(540)

կապույտ, կապույտ և բաց կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
42.
ծրագրային
ապահովման
նախագծում և մշակում:
____________________

(210) 20211450
(111) 33748
(220) 02.07.2021
(151) 16.11.2021
(181) 02.07.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դանիել Ղազար
յան Մամիկոնի, Երևան 0004, ՄալաթիաՍեբաստիա, Բաբաջանյան 163/2-4, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. դառը թրմօղիներ, ապերիտիֆներ,
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
սիդրեր,
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային ըմպելիքներ), գինիներ, ջին,
լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի,
սպիրտային
ըմպելիքներ, բրենդի, գինի խաղողի չանչերից,
տանձի սիդր, վիսկի, սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ), սպիրտային լուծամզուքներ,
ալկոհոլային ըմպելիքներ` բացի գարեջրից,
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ,
օղի, խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________

(526) «ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԹԵՅ», «РАСТИТЕЛЬНЫЙ
ЧАЙ», «HERBAL TEA» գրառումներն ինքնուրույն

(210) 20211465		

(111) 33750

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 30. բուսական թեյեր:
____________________

(220) 06.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 06.07.2031
(730) Վիվո Մոբայլ Քոմյունիքեյշն Քո., ԼԹԴ., CN

(210) 20211452		

(111) 33749

(220) 02.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 02.07.2031
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(442) 16.07.2021

(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս
9.
օպերացիոն
համակարգեր
բջջային
հեռախոսների,
սմարթֆոնների,
սմարթ-ժամացույցների,
սմարթ-ակնոցների,
պլանշետային
համակարգիչների,
դյուրա
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կիր համակարգիչների, համակարգիչների,
սմարթ-հեռուստացույցների
և
սմարթբարձրախոսների
համար.
օպերացիոն
համակարգերի
ծրագրային
ապահովում
բջջային
հեռախոսների,
սմարթֆոնների,
սմարթ-ժամացույցների,
սմարթ-ակնոցների,
պլանշետային համակարգիչների, դյուրակիր
համակարգիչների, համակարգիչների, սմարթհեռուստացույցների և սմարթ-բարձրախոսների
համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211478		

(111) 33751

(220) 08.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 08.07.2031
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս 33. օղի. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20211483		

(111) 33752

(220) 09.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 09.07.2031
(730) «Վի Էս Էյչ ընդ Կօ» ՍՊԸ, Երևան,
Կոմիտասի պ. 59, AM
(442) 16.07.2021
(540)
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ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործ
վածքներ օդապարիկների համար. կենդա
նիների կաշին նմանակող գործվածքներ.
պաստառապատման գործվածքներ կահույքի
համար. լողանալու սպիտակեղեն (բացա
ռությամբ հագուստի). բաններներ մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից. բիլ յարդի
մահուդ. գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք).
մոմլաթ. դիպակ. մանածագործական նյու
թեր. կտավ. հենք (կանվա) ասեղնագործու
թյան կամ ջուլհակագործության համար.
քաթան (կտոր). գործվածքներ կանեփաթելից.
կտավ (քաթան) կանեփաթելից. աստառներ
բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշկեղենի տակդիրների համար. գործվածք
ներ կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ
սփռոցիկներ. շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոց
ներ. թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածք
ներ. անկողնու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ.
խտակտավ (վուշե գործվածք). անկողնու թղթե
ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. ճամփորդական ծածկո
ցաշալեր. կրեպ (նոսր գործվածք). կրեպոն.
կամկայե (նախշավոր) գործվածքներ. սպիտա
կեղենի գործվածքներ. գործվածքներ աստառի
համար. սավաններ. պատանքներ. մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից դրոշներ.
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից
գունազարդ դրոշակներ. նախշավոր կտոր ուղե
գորգերի (ուղելաթերի) համար. աղվափետու
րից վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ)
գործվածքներ. վարագույրների կապեր մանա
ծագործվածքից. ապակե սպասքը սրբելու անձե
ռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ
ասեղնագործության համար. ֆլանել. բայկա
(խավոտ գործվածք). բամբակե գործվածքներ
պանրի փաթաթվածքի համար. բումազե. մար
մին լվանալու թաթմաններ. գազե գործվածքներ
(շղարշ). ռետինապատված կտավ (բացառու
թյամբ գրասենյակային նպատակների համար
օգտագործվողների). մազե գործվածք (պար
կագործվածք). պատյաններ կահույքի համար.
մետաքսե գործվածքներ տպագրական շաբ
լոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի չթե
գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե գործ
վածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե գործվածք
ներ. անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակեղեն
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նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակեղեն,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածի. սպի
տակեղեն տնային տնտեսության համար. սրբիչ
ներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար.
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար.
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից.
մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ մանա
ծագործվածքից. հակամոծակային ցանցեր.
բարձերեսներ. պլաստմասսայե նյութեր (գործ
վածքների փոխարինիչներ). ծանր վարագույր
ներ. գործվածքներ ռամիի (ճենականեփի)
թելքից. գործվածքներ արհեստական մետաք
սից. վարագույրներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. երեսսրբիչներ մանածա
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ.
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա (նրբա
դիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժե գործվածք
ներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր (գործվածք).
չիթ. մանածագործվածքից ամանատակեր.
սեղանի մանածագործվածքից տակդիրներ.
մանածագործական ոչ գործվածքային նյութեր.
ներդրակներ քնապարկերի համար. մանածա
գործվածքից անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու
համար. պիտակներ մանածագործական նյու
թերից. մանածագործական երեսպատման
նյութեր պատերի համար. մանածագործական
գործվածքներ ապակեթելքից. մանածագործա
կան նյութեր զտելու համար. գրամեքենաների
ծածկոցներ մանածագործվածքից. գործվածք
ներ թավաթելից. պատյաններ բարձերի համար.
սպասքի տակ դրվող մանածագործվածքից
դրոցներ. վերմակներ, ծածկոցներ. բազմոցի
բարձերի ծածկոցներ. նյութեր մանածագործ
վածքի համար. մանածագործական նյութեր
կահույք պաստառապատելու համար. գործված
քից պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
գործվածքից տակաշորեր, գործվածքից խան
ձարուրներ մանկիկների համար. վերմակներ
տնային կենդանիների համար. քնապարկեր
նորածինների համար. ծրարներ նորածինների
համար. քնապարկեր. մահճակալի ժանյակե
րիզներ. մանկական մահճակալների բամպեր
ներ (անկողնային սիպտակեղեն). մուսլինի
գործվածք. բիվակ պարկեր՝ որպես քնապար
կերի համար պաշտպանիչ պատյաններ. զբո
սախնջույքների պլեդներ.
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դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներք
նազգեստ).
ականջակալներ
(հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրի
ջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշ
նե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային
շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ
շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմն ամարզական կոշկեղեն. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. զանգապաններ (տաք
գուլպաներ). ջերսի (հագուստ). շրջազգեստ
ներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ
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(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժե
ղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. խույ
րեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ.
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակ
ներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ.
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ.
կրունկներ կոշկեղենի համար. պատմուճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ).
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիք
ներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ.
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. կոշկեղենի ներբաններ.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
սեպեր բութսերի համար. սպորտային բութսեր.
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն.
տակի շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկ
ներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կար
ճաթև (T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
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կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20211486		

(111) 33753

(220) 09.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 09.07.2031
(730) Տաթևիկ Քալաեջյան, Երևան,
Ավետիսյան շ. 74, բն. 10, AM

Ա.

(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս,
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն, դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ, ձու, կաթ, պանիր, կարագ,
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգեգործական և անտառային մթերքներ.
չմշակված կամ չվերամշակված հացահատիկ
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր.
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ
կենդանիների համար. ածիկ:
____________________

(210) 20211491		

(111) 33754

(220) 12.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 12.07.2031
(730) Վարուժան Ավանեսյան, Երևան, Մոլդո
վական 10, բն. 9, AM
(442) 02.08.2021
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(540)

(526) «EFFECTIVE COMMUNICATION» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ (R 0, G 150, B 200), բաց կապույտ
(R 0, G 200, B 225), սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
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կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողով
ն երի (սիմպոզիումն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառումն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան

83
83

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

դեսների կազմակերպում. ներկայացումն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորումն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակումն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
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ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ:
____________________

(210) 20211517		

(111) 33755

(220) 14.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 14.07.2031
(730) «Ոսկանյան գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
Եղվարդ համայք, գ. Զովունի 1-ին փողոց N 238,
AM
(442) 16.07.2021

84
84

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. մրգային
պահածոներ. թթու դրած մանր վարունգ.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. մուրաբաներ.
թթու կաղամբ. պտղամիս. կոճապղպեղի
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ
սննդի համար. բանջարեղենի հյութեր սնունդ
պատրաստելու
համար.
պահածոյացված
ոսպ. ցիտրուսային ջեմ. պահածոյացված
սոխ. տոմատի խյուս. պահածոյացված սնկեր.
պահածոյացված լոբազգիներ. խնձորի խյուս.
լոռամրգի մրգանույշ. պահածոյացված պղպեղ.
պահածոյացված սխտոր. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի
խավիար.
պահածոյացված
հատապտուղներ.
մշակված
քաղցր
եգիպտացորեն. մշակված բանջարեղեն:

11/2

ՄԱՍ 1
№

նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա
ռությամբ սարքավորումն երի). պլաստմասսայե
նյութեր փաթեթավորման համար. տառաշա
րեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ
րանյութեր։
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռու
թյամբ գա
րեջ
րի), գի
նի (այդ թվում՝ մրգա
յին, բուրումն ացված և փրփրուն գինիներ). օղի
(այդ թվում՝ մրգային օղիներ). բրենդի. կոնյակ.
լիկյորներ. ալկոհոլային կոկտեյլներ.
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, մասնավորա
պես` ռեստորանների և սրճարանների ծառա
յություններ. ժամանակավոր բնակատեղով
ապահովում, մասնավորապես` հյուրանոցների
ծառայություններ:
____________________

(740) Արա Խզմալյան
____________________

(210) 20211521		

(111) 33756

(220) 15.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.07.2031
(730) «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան,
Գևորգ Չաուշի 50, AM

(210) 20211526		

(111) 33757

(220) 15.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 15.07.2031
(730) «Ռոյալ վինյարդս» ՍՊԸ, Երևան,
Բագրատունյաց փ., 89/1, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադ
րանք. նյութեր կազմարարական աշխատանք
ների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակա
յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույք
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական

(511)
դաս 29. կարտոֆիլի չիպսեր. թեթև
նախուտեստներ
կարտոֆիլի
հիմքով.
չորացված մրգեր և մշակված ընկուզեղեն
պարունակող նախաճաշերի խառնուրդներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. թեթև
նախուտեստներ ընկուզեղենի հիմքով. թեթև
նախուտեստներ
բանջարեղենի
հիմքով.
պանրային հիմքով թեթև նախուտեստներ.
թեթև նախուտեստներ յոգուրտի հիմքով.
մշակված սերմեր. մրգեր և բանջարեղեն. միս.

85
85

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

դաս
30.
սառույցով
թեյ.
սուրճ.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. հացահատիկների հիմքով
թեթև նախաճաշեր. շոկոլադային հիմքով թեթև
նախուտեստներ. մանր ծովախեցգետինների
հիմքով թեթև նախուտեստներ. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի հիմքով
թեթև
նախուտեստներ.
նախուտեստների
խառնուրդներ՝ բաղկացած աղի բլիթներից կամ
բրեցելներից.
դաս 32. հյութեր. գարեջուր. էներգետիկ
ըմպելիքներ. գազավորված և չգազավորված
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ֆիլտրած ջուր.
գազավորված և չգազավորված հանքային ջրեր.
սեղանի ջուր. աղբյուրի ջուր. համեր տված ջուր.
ջրի հիմքով ֆունկցիոնալ և սնուցող ըմպելիքներ,
ներառյալ՝ վիտամիններով, հանքանյութերով
կամ խոտաբույսերով.
դաս 35. գովազդ. օգնություն գործա
րարության
կառավարման
հարցե
րում.
գործարարության
կառավարում.
գրասենյակային
աշխատանքներ.
սննդի
և ըմպելիքների մանրածախ և մեծածախ
ծառայություններ.
դաս 36. ֆինանսական ներդրումներ.
ֆինանսական վերլուծություն. ֆինանսական
խորհրդատվություն. ֆինանսական կառա
վարում. կապիտալ ներդրումներ. ֆինանսական
միջոցների
տեղաբաշխում.
վենչուրային
կապիտալի միջնորդ ծառայություն.
դաս 39. ապրանքների պահեստավորման,
փոխադրման և առաքման հետ կապված
լոգիստիկ ծառայություններ. ապրանքների
կշռաբաշխում.
դաս 40. սննդամթերքի և ըմպելիքների
արտադրման
համար
չմշակված
նյու
թերի
մշակում.
սննդամթերքի
սառե
ցում.
սննդամթերքի
ապխտման
տների
ծառայություններ.
սննդամթերքի
տարա
յավորում. սննդամթերքի և ըմպելիքների
պահածոյացում.
դաս 43. դուրս հանելու սննդի և ըմպելիք
ների պատրաստման ծառայություններ. սննդի
ձևավորման ծառայություններ. սննդամթերքի
պատրաստում և առաքում. սննդամթերքի
և ըմպելիքի մատուցում (ռեստորաններում).
սննդի և ըմպելիքի պատրաստում և ապահովում
արագ սպառման համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20211528		

(111) 33758

(220) 16.07.2021

(151) 16.11.2021
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ՄԱՍ 1
№

			(181) 16.07.2031
(730) «Ռոյալ վինյարդս» ՍՊԸ, Երևան,
Բագրատունյաց փ., 89/1, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կարտոֆիլի չիպսեր. թեթև նախու
տեստներ կարտոֆիլի հիմքով. չորացված մրգեր
և մշակված ընկուզեղեն պարունակող նախա
ճաշերի խառնուրդներ. թեթև նախուտեստ
ներ մրգերի հիմքով. թեթև նախուտեստներ
ընկուզեղենի հիմքով. թեթև նախուտեստներ
բանջարեղենի հիմքով. պանրային հիմքով
թեթև նախուտեստներ. թեթև նախուտեստներ
յոգուրտի հիմքով. մշակված սերմեր. մրգեր և
բանջարեղեն. միս.
դաս 30. սա
ռույ
ցով թեյ. սուրճ. հա
ցա
հա
տիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր պարու
նակությամբ. հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. շոկոլադային հիմքով թեթև
նախուտեստներ. մանր ծովախեցգետինների
հիմքով թեթև նախուտեստներ. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի հիմքով
թեթև նախուտեստներ. նախուտեստների խառ
նուրդներ՝ բաղկացած աղի բլիթներից կամ բրե
ցելներից.
դաս 32. հյութեր. գարեջուր. էներգետիկ
ըմպելիքներ. գազավորված և չգազավորված
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ֆիլտրած ջուր.
գազավորված և չգազավորված հանքային ջրեր.
սեղանի ջուր. աղբյուրի ջուր. համեր տված ջուր.
ջրի հիմքով ֆունկցիոնալ և սնուցող ըմպելիք
ներ, ներառյալ՝ վիտամիններով, հանքանյութե
րով կամ խոտաբույսերով.
դաս 35. գովազդ. օգնություն գործարա
րության կառավարման հարցերում. գործա
րարության կառավարում. գրասենյակային
աշխատանքներ. սննդի և ըմպելիքների մանրա
ծախ և մեծածախ ծառայություններ.
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դաս 36. ֆինանսական ներդրումն եր.
ֆինանսական վերլուծություն. ֆինանսական
խորհրդատվություն. ֆինանսական կառավա
րում. կապիտալ ներդրումն եր. ֆինանսական
միջոցների տեղաբաշխում. վենչուրային կապի
տալի միջնորդ ծառայություն.
դաս 39. ապրանքների պահեստավորման,
փոխադրման և առաքման հետ կապված լոգիս
տիկ ծառայություններ. ապրանքների կշռաբաշ
խում.
դաս 40. սննդամթերքի և ըմպելիքների
արտադրման համար չմշակված նյութերի մշա
կում. սննդամթերքի սառեցում. սննդամթերքի
ապխտման տների ծառայություններ. սննդամ
թերքի տարայավորում. սննդամթերքի և ըմպե
լիքների պահածոյացում.
դաս 43. դուրս հանելու սննդի և ըմպելիք
ների պատրաստման ծառայություններ. սննդի
ձևավորման ծառայություններ. սննդամթերքի
պատրաստում և առաքում. սննդամթերքի
և ըմպելիքի մատուցում (ռեստորաններում).
սննդի և ըմպելիքի պատրաստում և ապահո
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ՄԱՍ 1
№

(հայկական բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի
չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ.
օղի:
____________________

(210) 20211551		

(111) 33760

(220) 19.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 19.07.2031
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM
(442) 02.08.2021
(540)

վում արագ սպառման համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
(210) 20211542		

(111) 33759

(220) 16.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 16.07.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ. թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվներ. գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք. բալի օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ

սպիտակ, բաց գազարագույն և թանաքագույն
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 6. շարժական մետաղական ջերմոց
ներ. հիմն ակմախքներ ջերմոցների համար.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
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ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ.
____________________

(210) 20211569		

(111) 33761

(220) 22.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 22.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ.
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ
նյութեր և բաղադրություններ անձնական
օգտագործման համար. պատրաստուկներ
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակներով.
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական
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№

նպատակների
համար.
բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ
կոսմետիկական նպատակների համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211570		

(111) 33762

(220) 22.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 22.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 5. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. կոն
ֆետներ բժշկական (բուժական) նպատակ
ների համար. դեղապատիճներ բժշկական
նպատակների համար. ծամոն բժշկական
նպատակների համար. կոլագեն բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ հավելումներ.
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների
համար. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատակների
համար.
մարսողությանը
նպաստող միջոցներ. էլիքսիրներ (դեղա
գործական
պատրաստուկներ).
բույսերի
էքստրակտներ դեղագործական նպատակների
համար.
բուսական
թեյեր
բժշկական
նպատակների համար. լուծողական միջոցներ.
ածիկ դեղագործական նպատակների համար.
ալյուր բժշկական նպատակների համար.
միքստուրաներ. բուժիչ յուղեր. սննդային
հանքային հավելումներ. նուտրիցևտիկ պատ
րաստուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական
նպատակներով.
սննդային
հավելումներ.
դեղագործական պատրաստուկներ. սննդա
յին հավելումներ պրոտեինից. շիճուկներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
օշարակներ դեղագործական նպատակների
համար. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ
(դեղային պատրաստուկներ). վիտամինային
պատրաստուկներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
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(210) 20211571		

(111) 33763

(210) 20211573		

(111) 33765

(220) 22.07.2021

(151) 16.11.2021

(220) 22.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 22.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US

			(181) 22.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US

(442) 02.08.2021
(540)

(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 29. թեթև նախուտեստներ մրգերի
հիմքով. կաթնամթերք. կաթի փոշի. կաթի
փոխարինիչներ. կաթի հիմքով ըմպելիքներ.
սննդային յուղեր. չոր խառնուրդներ ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
բանջարեղենային
թեթև նախաճաշեր։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211572		

(111) 33764

(220) 22.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 22.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 02.08.2021
(540)
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(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. չոր խառնուրդներ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
գազավորված ջուր. էներգետիկ ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
սոդայաջուր. օշարակներ ըմպելիքների համար.
բանջարեղենի հյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
(210) 20211580		

(111) 33766

(220) 23.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 23.07.2031
(730) «Ուան սոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբեկյան
փ., 30/3, 138 տարածք, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ. շաքար. ակնամոմ. մաթ. ալյուրից
պատրաստված ուտելիքներ. հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. հացահատիկային
սալիկներ. բուրավետարարներ սննդի համար,
բացառությամբ եթերային յուղերի. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. մյուսլի.
սոյայի ալյուր. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սննդային ալյուր. գլյուտենային հավելույթներ
խոհարարական նպատակների համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և դեղին գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպոր
տային վթարները կանխելու համար. դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհատա
կան միջոցներ. դժբախտ պատահարներից,
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող
հագուստ. էլեկտրական կուտակիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. կուտակիչների
բանկաներ.
էլեկտրական
կուտակիչների
պատյաններ. կուտակչային մարտկոցների
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խտաչափներ. ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղ
ներ. տագնապի ազդասարքեր. ձայնային
ազդանշանային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ.
ձայնագրման սկավառակներ. խոսափողեր.
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր.
գազախտաչափներ.
լուսախոշորացուցիչներ.
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների հեռակառա
վարման էլեկտրադինամիկական ապարա
տուրա. մագնիսներ. էլեկտրամագնիսների
կոճեր. օդի բաղադրության անալիզի ապա
րատներ. վթարային ազդասարքեր. սպիրտա
չափներ. շարժաքանոններ. սննդամթերքի և
կերերի անալիզի սարքեր. էլեկտրական հեռա
վառոցքային ապարատներ. վառոցքի համա
կարգերի
մարտկոցներ.
բարձրաչափներ.
դժբախտ
պատահարներից
պաշտպանող
ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից
պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործվածքնե
րից. ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ.
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. հողմաչափ
ներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմարիչներ.
անոդներ. անոդային մարտկոցներ. ալեհավաք
ներ. հակաշլացման լուսապաշտպան ապակի
ներ.
սաղավարտների
հովարներ.
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրակա
նություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրակա
նություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական).
դրամն երը հաշվելու և տեսակավորելու մեքենա
ներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեն
ներ. օբյեկտիվ
ն եր աստղալուսանկարչության
համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուց
ման տեսալսողական միջոցներ. կանխավճա
րով աշխատող երաժշտական ավտոմատներ.
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների
մեխանիզմն եր. ժետոնով աշխատող ապարատ
ների մեխանիզմն եր. տրամաչափիչներ. համե
մատիչներ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ.
ավտոմեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ.
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնիսա
կան ժապավենների մագնիսաթափման սար
քեր.
մագնիսական
ժապավենների
վրա
գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապավեն
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ներ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք.
հարթակավոր
կշեռքներ.
հրդեհաշիջման
ժամանակ օգտագործվող հարվածող հարմա
րանքներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների համար. բետատրոններ. տոմ
սերի վաճառքի ավտոմատներ. բարձրախոս
ների
պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ,
հավելադիր ոսպնյակներ. ծայրային կցորդիչ
ներ (էլեկտրականություն). ճնշման ցուցիչխցաններ
փականների
համար.
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. ճյուղա
վորման տուփեր (էլեկտրականություն). նվա
գարկիչների
տոնարմն եր.
սպիրտային
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքավո
րանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ.
էլեկտրական
մալուխների
պարուտակներ.
շրջանակներ դիապոզիտիվ
ն երի ( պատկեր
ների) համար. հաշվիչ սկավառակներ, լոգա
րիթմական
շրջանաձև
քանոններ.
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր.
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ (չա
փիչ գործիքներ). լուսապատճենման ապարատ
ներ. կինոնկարահանման խցիկներ. մազական
խողովակներ. ձայնագրությունների կրիչներ.
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
համար նախատեսվածների. եռակցողի դիմա
պանակներ. ակնոցների շղթաներ. ջերմակար
գավորման
սարքեր.
լուսանկարչական
լաբորատորիաներ. ստուգիչ-չափիչ սարքեր
շոգեկաթսաների համար. չորացուցիչներ (լու
սանկարչություն). կինոֆիլմերի (կինոժապա
վենների)
մոնտաժման
հարմարանքներ.
տպասխեմաներ. լուսաազդանշային (առկայծու
մային) ապարատներ. ազդանշանային զանգեր.
մանրադիտակների առարկայական ապակի
ների պատյաններ. էլեկտրական կոլեկտորներ.
արտադրական գործընթացների հեռակառա
վարման էլեկտրական տեղակայանքներ. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականություն). կոմուտա
տորներ. ծովային կողմն ացույցներ. օկուլ յարներ
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորացույց
ներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմն եր.
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրահա
ղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղիներ. էլեկտ
րական
շղթայի
գործարկիչներ.
գծային
միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման
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վահաններ. էլեկտրական հպակներ. նամակա
նիշներով վճարումն երի վերահսկողության
ապարատներ. էլեկտրական կարգավորող սար
քեր. հսկողության էլեկտրական սարքավորում
ներ, բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. տրանսպորտային միջոց
ների արագությունը վերահսկող սարքեր. էլեկտ
րական կերպափոխիչներ. լուսապատճենման
սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ,
ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթ
ներ. թորանոթները պահող հարմարանքներ.
ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվ
ն եր
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական
գործիքներ. կոստյումն եր ջրասուզակության
համար. կոմուտացման էլեկտրական ապա
րատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. սահմա
նափակիչներ (էլեկտրականություն). խցակի
էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի ուղղիչ
ներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դերձակ
ների մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր).
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. ցիկ
լոտրոններ. կեղծ դրամն երի դետեկտորներ.
փականակներն իջեցնող մեխանիզմն եր (լու
սանկարչություն). խտաչափներ. մուլտիպլիկա
ցիոն
ֆիլմեր.
լաբորատոր
տակդիրներ.
մետաղադետեկտորներ
արդյունաբերական
կամ ռազմական նպատակների համար. սոնար
ներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական փական
ներ.
մեմբրաններ
(ակուստիկա).
դիապոզիտիվ
ն երի կենտրոնադրման սարքեր.
լուսանկարչական ապարատներ. դիապոզի
տիվ
ն եր (լուսանկարչություն). դիասկոպներ.
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոն
ներ. դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննու
թյուն).
բարձրախոսներ.
էլեկտրական
ապահովիչներ. նվագարկիչներ. մանրադի
տակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. հեռա
չափներ
(սարքեր).
բաշխիչ
վահաններ
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառավարակե
տեր (էլեկտրականություն). չափակարկիններ.
չափիչներ. չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր
(ուժաչափներ). ջրի մակարդակի ցուցիչներ.
հրշեջային փրկասանդուղքներ. բռնկումային
լամպեր (լուսանկարչություն). հեռախոսափո
ղեր. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ.
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ (լուսան
կարչություն). լուսանկարչության մեջ օգտա
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գործվող չորացման հարմարանքներ. հոսանքի
կորստի. էլեկտրահաղորդագծեր. կառավար
ման վահաններ (էլեկտրականություն). գալվա
նական
տարրեր.
էլեկտրական
գծերի
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. էլեկտրա
կան ռելեներ. էլեկտրոլիտային վաննաներ.
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). ակուստիկ
սկավառակները մաքրելու հարմարանքներ.
ձայնագրման ժապավեններ. տրանսպորտային
միջոցների անցած տարածության (կմ, մղոն)
հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչության). մեխա
նիկական ցուցանակներ. էպիդիասկոպներ.
փորձանոթներ. հավասարակշռման սարքեր.
թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). էրգա
չափներ. նյութերը փորձարկելու մեքենաներ և
սարքեր. ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. լուսան
կարչական ապարատների և լուսանկարչական
պարագաների հատուկ պատյաններ. ապարա
տուրա անալիզների համար, բացառությամբ
բժշկականի. բեկումաչափներ. լուսակայացույց
ներ (լուսավորվածության չափիչներ). հաշիվ
ները դուրս գրելու սարքեր. խմորման
ապարատներ (լաբորատոր սարքեր). երկաթու
ղային տրանսպորտում անվտանգություն ապա
հովող
սարքեր.
էլեկտրահաղորդալարեր.
մագնիսական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ.
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից
պաշտպանելու համար. փրկարարական ցան
ցեր. բրեզենտ փրկարարական աշխատանք
ների համար. ժապավեններ կտրելու սարքեր.
շնչադիմակների զտիչներ. լուսանկարչությու
նում օգտագործվող զտիչներ. լիցքավորող սար
քեր
կուտակիչների
համար.
բարձր
հաճախականության ապարատուրա. հաճա
խաչափներ. հալուն ապահովիչներ. ռադիոսար
քեր. գալենիտային բյուրեղներ (դետեկտորներ).
գալվանական
տարրերի
մարտկոցներ.
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող ձեռ
նոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ. ռենտգե
նյան ճառագայթումից պաշտպանող ձեռնոցներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
գազաանալիզարարներ. գազաչափներ (չափիչ
գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր և գոր
ծիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ),
մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկարները
չորացնող սարքեր. լուսանկարչական փայլար
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կիչներ. քանոններ (չափիչ գործիքներ). աստի
ճանավորված ապակե անոթներ. ռաստրեր
(պատկերացանցեր)
լուսատպվածքների
համար. էլեկտրական կուտակիչների թիթեղ
ների ցանցեր. կրակից պաշտպանող հագուստ.
ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-). արևագրիչներ.
հոլոգրամն եր. խոնավաչափներ. էլեկտրական
լարերի նույնականացման ջղեր. էլեկտրական
լարերի նույնականացման պարուտակներ.
փրկարարական սարքավորումն եր. հրշեջ փող
րակների ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքե
նաներ.
հրշեջ
պոմպեր.
թեքաչափներ.
սակահաշվիչներ. քանակի ցուցիչներ. վակուու
մաչափներ. արագաչափներ. ինդուկտիվության
կոճերի
միջաձողեր
(էլեկտրականություն).
խարիսխներ (էլեկտրականություն). տեղեկատ
վության մշակման սարքեր. հայելիներ զննման
աշխատանքների համար. խոսակցական ապա
րատներ. լուսանկարչական թիթեղների տու
փեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրականություն).
իոնարարներ, բացառությամբ օդը մշակելու
համար օգտագործվողների. դռան օպտիկա
կան դիտանցքեր (խոշորացուցիչ ոսպնյակներ).
հարմարանքներ զգեստների ներքևի մասը
շտկելու համար. հատուկ կահույք լաբորատորի
աների համար. կաթնախտաչափներ. կաթնա
չափներ.
լամպեր
լուսանկարչական
լաբորատորիաների
համար.
օպտիկական
համակարգով լապտերներ. մոգական լապտեր
ներ. ազդանշանային լապտերներ. լազերներ,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. օպտիկական ոսպնյակ
ներ. գրասենյակային կշեռքներ նամակների
համար. լագեր (չափիչ գործիքներ). խորաչափ
ների գծեր. խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս
արձակող ցուցանակներ, լույս արձակող նշան
ներ. նեոնային խողովակներ ցուցանակների
համար. ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական
օկուլ յարներով (ակնապակիներով) գործիքներ.
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոց
ների ապակիներ. օպտիկական իրեր. ճնշա
չափներ
(մանոմետրեր).
շրջադիտակներ.
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող մեխա
նիզմն եր հեռուստացույցների համար. մեգա
ֆոններ.
համակարգիչների
հիշողության
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ (մետ
րեր). սնդիկային հարթաչափներ. արագություն
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չափող սարքեր (լուսանկարչություն). ճշգրիտ
չափման սարքեր. չափիչ գործիքներ. օդերևու
թաբանական սարքեր. քանոններ, մետրեր (չա
փիչ գործիքներ). օպտիկական սարքերի և
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ.
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ (օպտի
կա). շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի
համար. ծովային սարքեր և գործիքներ. ծովա
յին ազդանշանային սարքեր. նավագնացական
սարքեր և գործիքներ. ակնոցների շրջանակ
ներ. էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդակաչափա
կան գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) շրջա
նակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր.
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ.
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և գոր
ծիքներ. օպտիկական ապակիներ. համակար
գիչներ. համակարգչային գրառված ծրագրեր.
օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). թթվածնի
վերալցման (տարաթողման) սարքեր. օզոնա
րարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսա
տու կամ մեխանիկական ազդանշանային
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ.
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ.
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային լուծույթ
ների խտության որոշման խտաչափներ. լվաց
ման
ռեզերվուարներ
(լուսանկարչություն).
լուսանկարչական ապարատների կանգնակ
ներ. լուսանկարչական ապարատների դիտան
ներ.
լուսաչափներ.
լուսահեռագրական
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիք
ներ. տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե).
լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ օգտագործ
վող ականջի ներդրակներ. զանգեր (տագնապի
ազդասարքեր). կշռաքարեր. բևեռաչափներ.
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագ
րական կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզի
այից պաշտպանող կաթոդային սարքեր.
ատամն ապաշտպանիչներ.
հրաչափներ.
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանսպոր
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տային միջոցների համար. ռենտգենյան ապա
րատներ արդյունաբերական նպատակների
համար. անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ).
ռենտգենյան ճառագայթման արտադրման
(գեներացման) ապարատներ և տեղակայանք
ներ, բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա
գործվողների.
ռենտգենյան
խողովակներ,
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվող
ների. ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտ
պանող սարքեր, բացառությամբ բժշկության
մեջ օգտագործվողների. հեռախոսային ապա
րատներ.
բեկումային
աստղադիտակներ.
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմադրու
թյուններ.
ջերմաչափներ,
բացառությամբ
բժշկական ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի
զտման համար. շնչառական ապարատներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական
ազդասարքեր.
շաքարաչափներ.
զոնդեր
գիտական
հետազոտությունների
համար.
արբանյակներ գիտական հետազոտություն
ների համար. մեմբրաններ գիտական ապարա
տուրայի
համար.
ուսուցանող
սարքեր.
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). սեղ
մակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք
տրանսպորտային միջոցների համար. ազդան
շանների հեռակառավարման էլեկտրադինամի
կական
ապարատուրա.
տրանսպորտային
միջոցների կառավարման կամ ստուգման նմա
նակիչներ. շչակներ. ձայնի հաղորդման ապա
րատներ. ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի
վերարտադրման սարքեր. խորազննման սար
քեր և մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ, խորա
չափների
ծանրոցներ.
սոնոմետրեր.
սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ. տարա
ծադիտակներ. տարածադիտական ապարատ
ներ.
նվագարկիչների
ասեղներ.
սուլֆիտաչափներ. հեռատիպներ. պտուտա
չափներ
(դարձաչափներ).
պարուրակային
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր (ապա
րատներ). հեռուստացույցներ. հեռագրալարեր.
հեռակառավարման ապարատուրա. ռադիո
կայմեր. հեռուստահուշարարներ. հեռախոսա
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յին հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ.
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. ջերմաս
տիճանային ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող
սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիք
ներ). թերմոստատներ փոխադրամիջոցների
համար. տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի
հաշվիչներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ).
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ).
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո).
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ,
վերնիերներ.
մագնիսական
ժապավեններ
տեսագրման
համար.
մածուցիկաչափներ.
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխե
լու համար. լարման կարգավորիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ընտրաձայները
հաշվելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմա
րանքներ նվագարկիչների ասեղները փոխարի
նելու համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ.
հալուն մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչ
ներ շներին հրահանգներ հաղորդելու համար.
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար.
պահպանական
ազդանշանային
սարքեր.
անկյունաչափական
գործիքներ.
լուսատու
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի հիմն ակ
մախքներ. լուսակայված ժապավեններ. լույս
արձակող կամ մեխանիկական ճանապարհա
յին նշաններ. փրկարար ազդալողաններ.
ազդանշանային ազդալողաններ. զումմերներ.
բուսոլներ
(կողմն ացույց-անկյունաչափներ),
կողմն ացույցներ. հակամառախուղային ազդա
սարքեր, բացառությամբ պայթուցիկների. դրա
մարկղային
ապարատներ.
ռենտգենյան
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական
նպատակների համար. նույնականացման մագ
նիսական քարտեր. փակող շերտով լուսատար
րեր
(ֆոտոէլեմենտներ).
օպտիկական
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ.
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. համա
կարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխե
մաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ
սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար բաճկոնակ
ներ. փրկագոտիներ. քիմիական սարքեր և գոր
ծիքներ.
լուսակայված
կինոժապավեններ.
նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի համար
(լարեր, մալուխներ). հպաոսպնյակներ. հպա
ոսպնյակների պատյաններ. մանրէական կուլ
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տուրաների
ինկուբատորներ.
արևային
մարտկոցներ. մեկուսացված պղնձալար. գազա
պարպիչ էլեկտրական խողովակներ, բացառու
թյամբ
լուսավորության
համար
օգտագործվողների. դիաֆրագմաներ (լուսան
կարչություն). թորիչ ապարատներ գիտական
նպատակների համար. բաժանավորիչ սարքեր.
դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոցների
պատյաններ. լաբորատորիայի վառարաններ.
օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. լուսակայ
ված ռենտգենյան ժապավեններ. լուսանկարչու
թյան մեջ օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթների զտիչներ. բարձրախոսների
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող սար
քեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ ինտեգ
րալ սխեմաների համար. լաբորատոր քրոմա
տագրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամանակի
գրանցման սարքեր). խտասկավառակներ (ձայ
նա-, տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագ
րանցելի). համակարգչային գործառնական
գրառված ծրագրեր. համակարգիչներին կից
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրագրա
յին ապահովում. լուսահավաք ոսպնյակներ.
կապի ձայնային սարքեր. կոմուտացման սար
քեր (տեղեկատվության մշակման սարքավո
րանք).
ճնշամեղմման
խցիկներ.
կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման դիմա
պանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցա
սարքերի տարրեր). մագնիսական ծածկագրով
քարտեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ
նավեր.
ինտերֆեյսներ
համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների
ավտոմատ հերթափոխությամբ համակարգիչ
ների համար. ծնկակալներ բանվորների համար.
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի բլոկ
ներ համակարգիչների համար. միկրոպրոցե
սորներ.
մոդեմն եր.
մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր
ներ (համակարգչային ծրագրեր). «Մկնիկ»
տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից սարքավո
րումն եր). նշաններն ընթերցելու օպտիկական
սարքեր. օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտի
կական
սկավառակներ.
համակարգչային
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տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր).
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և
սպորտային սարքավորանքի համար նախա
տեսվածների. պատկերամուտներ (սարքավո
րանք տեղեկատվության մշակման համար).
ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ (էլեկտ
րոնիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ.
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային
ինքնապատասխանիչներ.
տեսախցիկներ.
պարկուճային նվագարկիչներ. խտասկավա
ռակների նվագարկիչներ. ախտորոշման սար
քեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների
համար նախատեսվածների. սկավառակակիր
ներ համակարգիչների համար. հաղորդաձողեր
լույսի կետային աղբյուրների մոնտաժման
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչ
ներ. ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապի
տակներ.
հակահրդեհային
պաշտպանիչ
ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսանկարչու
թյուն). սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով
քարտեր). չափագդալներ. դյուրակիր համա
կարգիչներ. հայտարարությունների էլեկտրո
նային տախտակներ. գրպանի հաշվասարքեր.
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթումից և
կրակից պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդե
հային ջրցաններ. գործարկման մետաղաճո
պաններ շարժիչների համար. արևապաշտպան
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային)
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր).
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջ
ներ.
տեսաէկրաններ.
տեսահեռախոսներ.
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ լողորդ
ների և սուզորդների համար. պաշտպանական
սաղավարտներ
սպորտսմենների
համար.
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումն եր.
համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր .
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
միջոցների համար (նավակողային համակար
գիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռա
խոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր
տարածաընդունիչներ. դաստակների հենա
րաններ համակարգիչների հետ աշխատանքի
համար. համառանցք մալուխներ. օպտիկաթել
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քային մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ
խցակի վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր.
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. գրառված
ծրագրային
ապահովում
համակարգչային
խաղերի համար. ականջակալներ. լուսավոր
ման համակարգերի բալաստային դիմադրու
թյուններ.
փեյջերներ.
արբանյակային
նավագնացական
սարքեր.
սոլենոիդային
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող կարգավո
րիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ քամու
ուղղությունը ցույց տալու համար. լուսային էմի
սիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. մանեկեններ
օգնություն ցուցաբերելուն վարժվելու համար
(վարժասարքեր). բեմի լուսավորման կարգավո
րիչներ. թայմերներ (ավազի ժամացույցներ) ձու
եփելու համար. ԴՆԹ-չիպեր. DVD -նվագարկիչ
ներ. բանկոմատներ. լուսացույցներ (ազդանշա
նային
սարքավորումն եր).
անլար
հավաքակազմեր
հեռախոսների
համար.
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար.
սաղավարտներ ձիավարության համար. լաբո
րատորիայի հատուկ հագուստ. անհատակա
նացման
մագնիսական
ապարանջաններ.
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխա
նիչներ). ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շար
ժական հեռախոսների զանգերի համար.
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային
փորձարկումն երի համար. լաբորատոր ցենտ
րիֆուգներ. տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB)
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային
հեռախոսների համար. լույս արձակող դիոդներ
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանսֆորմա
տորներ. անձնական դյուրակիր համակարգիչ
ներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. պայուսակներ
դյուրակիր համակարգիչների համար. ծածկոց
ներ դյուրակիր համակարգիչների համար. թվա
յին ֆոտոշրջանակներ. Պետրիի բաժակներ.
Պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. ճանա
պարհային ազդանշանային կոներ. ջերմաստի
ճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ բժշկական
նպատակների համար. հավելվածներ համա
կարգչային ծրագրային ապահովման համար
(ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոն
ներ. դատարկ տոներային քարթրիջներ տպիչ
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ների և լուսապատճենահանող ապարատների
համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-տեսասար
քեր երեխաներին հետևելու համար. տեսախ
ցիկներ
երեխային
հետևելու
համար,
տեսադայակ. օբյեկտիվ
ն երի լուսապաշտպանիչ
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ.
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ.
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի
համար. զրահաբաճկոններ. արագացումաչափ
ներ. էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտեր
ներ).
փրկարար
պարկուճներ
բնական
աղետների համար. համակարգչային սարքա
վորումն եր. արևային մարտկոցներ էլեկտրաէ
ներգիայի արտադրության համար. շարժական
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. հեռադի
տական նշանոցներ հրանոթների համար. թվա
յին ստո
րագ
րու
թյուն. մարմնի վրա կրվող
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու
համար. լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային
սիգարետների համար. էլեկտրոնային ապա
րանջաններ (չափիչ գործիքներ). սմարթֆոն
ների ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ.
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). կալորի
աչափներ. ծախսաչափներ. լույս անդրադարձ
նող փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար.
կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատ
ներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամն երը
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական կողմ
նացույցների համար. անվտանգության սարքեր
(կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր դետեկ
տորներ. պատյաններ անձնական թվային
օգնականների (ԱԹՕ) համար. կշեռքներ ման
կիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի հսկման
համակարգեր դռների փակման համար. ջեր
մադիտման տեսախցիկներ. մարմն ի զանգվածի
վերլուծիչներով կշեռքներ. պլանշետային համա
կարգիչների պատյաններ. սև արկղեր (տվյալ
ների
գրանցիչներ).
թվային
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցների համար լիցքա
վորման կայաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին
տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկտրա
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կան և էլեկտրոնային սարքավորումն եր երաժշ
տական
գործիքների
համար.
ձայնային
ինտերֆեյսներ.
էքվալայզերներ
(ձայնային
ապարատներ). ցածր հաճախականության
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմախոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոն
ների համար հարմարեցված պաշտպանիչ
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության գլխա
դիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնա
յին
գրատախտակներ.
արհեստական
բանականությամբ մարդանման ռոբոտներ.
ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային սիգա
րետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային բանալիբրելոկներ
հեռակառավարման
համար.
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրա
կան T–աձև քանոններ չափման համար. անկյու
նաքանոններ չափման համար. քառակուսի
քանոններ չափման համար. էլեկտրոնային
թվային ցուցասարքեր. լաբորատոր ռոբոտներ.
ուսուցողական ռոբոտներ. անվտանգության
ապահովման ռոբոտներ. անձնական թվային
օգնականներ (ԱԹՕ). համակարգչային ծրագ
րային ապահովման հարթակներ, գրառված
կամ բեռնվող. արբանյակային որոնիչներ.
մատանու չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ
հաճախորդ համակարգիչներ. հետևի տեսախ
ցիկներ տրանսպորտային միջոցների համար.
գրպանի էլեկտրոնային բառարաններ. մարզա
սարքեր վերակենդանացման հմտությունների
ուսուցման համար. էլեկտրական մետաղալա
րեր ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. համա
կարգչային էկրանները պաշտպանող ծրագրա
յին ապահովում, գրառված կամ բեռնվող.
ինքնանկարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվ
ն եր.
բեռնվող գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռա
խոսների համար. հեռահաղորդակցային ապա
րատներ ոսկերչական զարդերի տեսքով. վրան
կրովի համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտոր
ների ցուցասարքեր. մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ
բժշկական նպատակների համար. փրկարարա
կան լազերային ազդանշանային լույսեր.
դատարկ թանաքային քարթրիջներ տպիչների
և
լուսապատճենահանող
ապարատների
համար. վահ-վահ ոտնակներ. հասակաչափ
ներ. վարսահարդարների համար մանեկենգլուխներ (ուսումն ական սարքեր). սարքեր
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վիրտուալ
ստեղնաշարերի
նախագծման
համար. փրկարարական ծածկոցներ. փրկանա
վակներ. նանոմասնիկների չափերի վերլուծիչ
ներ. բարձիկներ ականջակալների համար.
վիրտուալ իրականության ձեռնոցներ. գնդաձև
մկնիկներ (համակարգիչներին կից սարքեր).
բջջային հեռախոսների համար բեռնվող զգա
յապատկերներ. հեռաներկայության ռոբոտներ.
օդակարգավորման թվային թերմոստատներ.
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լույս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). ) քվանտային
կետերով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ).
աստիճանավորված կաթոցիչներ, բացառու
թյամբ բժշկական կամ կենցաղային նպատակ
ներով օգտագործվողների. խցակի էլեկտրական
վարդակներ. խաղային բեռնվող ծրագրեր
համակարգիչների համար. փրկարարական, ոչ
պայթուցիկ և ոչ հրատեխնիկական ազդանշան
ներ. դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
գլխարկներ՝ որպես պաշտպանիչ սաղավարտ
ներ. էլեկտրոնային կախովի կողպեքներ. ծան
րագոտիներ
ջրասուզակների
համար.
ականջակալներ հեռավոր կապի համար.
տրանսպորտային միջոցների կայանման տվիչ
ներ. տոմսերի տպիչներ. բեռները բարձրացնե
լիս օժանդակելու համար մարմն ի լծասարքեր.
անասուններին ուղղորդելու համար նախատես
ված ազդանշանային չխչխկաններ. տեսապրո
յեկտորներ. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական
բանալիներ կրիպտոարժույթների ստացման և
ծախսման համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային
դրամապանակներ. վարկային քարտերի տեր
մինալներ. կենսաչափական անձնագրեր. նույ
նականացման կենսաչափական քարտեր.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր
ծարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
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առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ

11/2

ՄԱՍ 1
№

մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվ
ն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական տվյալների հավաքում և տրամադ
րում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
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նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպումն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր հաղոր
դագրությունների
գրանցում.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. պոտենցիալ մասնավոր ներդրող
ների և ֆինանսավորման կարիք ունեցող
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում բիզ
նես-ծառայություններ. հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
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հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 37. կահույքի խնամք. լուսանկարչա
կան ապարատների վերանորոգում. էլեկտ
րասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում.
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ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինք
նաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. լվաց
քատների ծառայություններ. գոլորշու կաթ
սաների մաքրում և վերանորոգում. այրիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
բուլդոզերների
վարձույթ.
գրասենյակային
սարքավորումն երի և տեխնիկայի տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. հրդեհային ազդասարքերի տեղադրում և
վերանորոգում. հակաառևանգման համակար
գերի տեղադրում և վերանորոգում. կահույքի
պաստառների վերանորոգում. սենյակ-սեյ
ֆերի տեխնիկական սպասարկում և վերանո
րոգում. շինարարական տեխնիկայի վարձույթ.
նավաշինություն. հագուստի վերականգնում.
ջեռուցման սարքավորումն երի տեղադրում և
վերանորոգում. կոշիկի վերանորոգում. ծխնե
լույզների մաքրում. անկիզելի պահարանների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. օդի լավորակման սարքավորումն երի
տեղադրում և վերանորոգում. շինարարու
թյուն. ստորջրյա շինարարություն. շինարարա
կան աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ)
վերահսկողություն. հագուստի վերանորոգում.
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
խոհանոցային սարքավորումն երի տեղադ
րում. շենքերի քանդում. հակակոռոզիական
մշակում. ախտահանում. ցուցանակների ներ
կում և նորացում. պահեստների կառուցում
և վերանորոգում. շինարարական կառուց
վածքների հերմետիկացում. էքսկավատոր
ների վարձույթ. պատուհանների լվացում.
կինոպրոյեկտորների վերանորոգում և տեխնի
կական սպասարկում. վառարանների տեղադ
րում և վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում,
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. ժամա
ցույցների վերանորոգում և խնամք. արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների կառուցում.
ոռոգման սարքավորումն երի տեղադրում և
վերանորոգում. կառույցների մեկուսացում.
տրանսպորտային միջոցների լվացում. սպի
տակեղենի լվացք. լվացք. մեքենայական սար
քավորումն երի տեղադրում, վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. քարաշինարա
րական աշխատանքներ. կահույքի վերականգ
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նում. ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի
արդուկում
գոլորշիով.
խողովակաշարերի,
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական
սպասարկում. պատերի պաստառապատում.
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի պաս
տառապատում. ներքին և արտաքին ներկա
րարական աշխատանքներ. չեչաքարով կամ
ավազով մշակում. ծեփագործական աշխա
տանքներ. ջրմուղ և գազա-փականագործական
տեխնիկական աշխատանքներ. տրանսպոր
տային միջոցների փայլեցում. պոմպերի վերա
նորոգում. նավահանգիստների կառուցում.
կրծողների ոչնչացում. դողերի պահպանաշեր
տերի վերականգնում. սառնարանային սար
քավորումն երի տեղադրում և վերանորոգում.
սպիտակեղենի արդուկում. կրկնական անա
գապատում` կլայեկում. գամում. տրանսպոր
տային միջոցների հակակոռոզիական մշակում.
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցավո
րում և սպասարկում). հեռախոսների տեղադ
րում և վերանորոգում. տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. լաքա
պատում. տրանսպորտային միջոցների մաք
րում. վնասված տրանսպորտային միջոցների
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վար
ձույթ. վնասատուների ոչնչացում, բացառու
թյամբ գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության.
շինարարական
փայտամածների
մոնտա
ժում. աղ յուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի
մաքրում. չոր մաքրում. շինարարության հար
ցերով տեղեկատվության տրամադրում. վերա
նորոգմանը վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. դանակների սրում. լեռնահան
քային օգտակար հանածոների արդյունահա
նում. հանքերի շահագործում. ճանապարհների
սալարկում. զմռնիտե թղթով մշակում. ստորջ
րյա վերանորոգման աշխատանքներ. շեն
քերի մաքրում (արտաքին մակերևույթների).
դողածածկանների
ռետինացում
(վուլկա
նացում)
(վերանորոգում).
հորատանցքերի
հորատում. տոնավաճառային կրպակների և
տաղավարների կառուցում. համակարգիչների
տեղադրում, սպասարկում և վերանորոգում.
էլեկտրական սարքավորումն երի աշխատան
քում խանգարումն երի վերացում. ամբողջովին
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կամ մասնակի մաշված շարժիչների վերա
նորոգում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշ
ված մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ
կռունկների վարձույթ (շինարարական սար
քավորում). փողոցները մաքրող մեքենաների
վարձույթ. տանիքածածկային աշխատանքներ.
արհեստական ձյան ծածկույթ ստեղծելու ծառա
յություններ. փողոցների մաքրում. անվտանգու
թյան կողպեքների վերանորոգում. արվեստի
ստեղծագործությունների
վերականգնում.
երաժշտական գործիքների վերականգնում.
դռների և պատուհանների տեղադրում. լողա
վազանների խնամք. տոներային քարթրիջների
լիցքավորման ծառայություններ. խորհրդատ
վություն շինարարության հարցերով. ատաղ
ձագործական աշխատանքներ. նավթի և գազի
խորը հորատանցքերի հորատում. ցամաքուր
դային պոմպերի վարձույթ. լվացքի մեքենա
ների վարձույթ. էլեկտրահաղորդման գծերի
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
կուտակիչների լիցքավորում. անիվ
ն երի հավա
սարակշռման ծառայություններ. երաժշտական
գործիքների լարում. մալուխների անցկացում,
տեղադրում. բժշկական գործիքների ախտա
հանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման ծառա
յություններ. վնաստուների դեմ պայքարի
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղատն
տեսական, ակվակուլտուրայի, այգեգործա
կան և անտառային տնտեսության. ամանեղեն
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն
չորացնելու մեքենաների վարձույթ. շինհրապա
րակներում հաղորդակցուղիների տեղակայում.
էլեկտրիկների ծառայություններ. ջրհեղեղից
պաշտպանվելու սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. ձնահեռացում. թանաքային
քարթրիջների լիցքավորման ծառայություններ.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լից
քավորում. տնավարության ծառայություններ
(մաքրման ծառայություններ). բջջային հեռա
խոսների կուտակիչների լիցքավորման ծառա
յություններ.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդագ
րությունների փոխանցում. հեռուստահեռարձա
կում. հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ
տրամադրելու ծառայություններ. հեռագրա
կապ. հեռախոսակապ տրամադրելու ծառա
յություններ. հեռախոսակապ. բաժանորդային
հեռագրակապի (տելեքսի) ծառայություններ.
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լրատվական գործակալությունների ծառայու
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում.
ռադիոհեռախոսակապ. համակարգչային տեր
մինալներով իրագործվող կապ. համակարգչի
միջոցով հաղորդագրությունների և պատկեր
ների փոխանցու. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. հեռահա
ղորդակցության ոլորտում տեղեկատվության
տրամադրում.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի
այլ միջոցների օգտագործմամբ). հաղորդագ
րությունների փոխանցման ապարատուրայի
վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. ֆաքսիմի
լային ապարատների վարձույթ. մոդեմն երի
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի սար
քավորման վարձույթ. հեռախոսային ապա
րատների վարձույթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություն
ներ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
միացման ապահովում. հեռահաղորդակցա
կան միացումն երի և երթուղավորման ծառա
յություններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. համացանցի հասանե
լիության ժամանակի վարձույթ. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ինտերնետում բանավեճային համա
ժողով
ն երի
հասանելիության
ապահովում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. շնորհավո
րական բացիկների առցանց փոխանցում. թվա
յին ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայու
թյունների տրամադրում. առցանց համաժողով
ների ապահովում, տրամադրում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
սմարթֆոնների վարձույթ.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
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ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
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ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողով
ն երի (սիմպոզիումն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառումն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան
դեսների կազմակերպում. ներկայացումն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորումն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
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ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակումն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
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դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
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կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ. սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
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համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար:
____________________
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(210) 20211584		

(111) 33767

(210) 20211586		

(111) 33769

(220) 26.07.2021

(151) 16.11.2021

(220) 26.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 26.07.2031
(730) «Դալի մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 64/99,
AM

			(181) 26.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US

(442) 02.08.2021
(540)

(442) 02.08.2021
(540)

(526) «med», «medical center» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
փիրուզագույն, սպիտակ և սև գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս
44.
բժշկական
կլինիկաների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20211585		

(111) 33768

(220) 26.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 26.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ.
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ
նյութեր և բաղադրություններ անձնական
օգտագործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(511)
դաս 35. գովազդային նյութերի առաքում
երրորդ անձանց համար. երրորդ անձանց
ծառայությունների խթանում անկախ վաճա
ռողներին գովազդային նյութերի տրամադրման
միջոցով. գովազդային նյութերի տարածում.
վաճառքի խթանման ծառայություններ. առևտ
րային կամ գովազդային նպատակներով
գովազդային միջոցառումն երի կազմակերպում.
գործարարության զարգացման ծառայություն
ներ. բլոգների վարում (բլոգինգ)։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211599		

(111) 33770

(220) 27.07.2021

(151) 16.11.2021

			(181) 27.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս
41.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ հմայքի և գեղեցկության
խնամքի
ոլորտում.
կրթական
նյութերի
տրամադրում մաշկի խնամքի, գեղեցկության
խնամքի և կոսմետիկայի ոլորտում։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

104
104

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

11/2

ՄԱՍ 1
№

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

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6682		

26.04.2031

Հոլթս Քամփնի, US

6827		

01.10.2031

Կոկա-Կոլա ԷյչԲիՍի Սերվիսիզ Մեպե, GR

6915		

08.11.2031

Ամգեն Ինք., US

18107

25.10.2031

«Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1,

				

գրասենյակ 30, AM

18108

«Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1,

25.10.2031

				

գրասենյակ 30, AM

18109

26.10.2031

«Դայմոնդ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 25, AM

18144

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18145

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18146

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18147

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18148

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18149

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18150

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18151		

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18152

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18153

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18154

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18155

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18202

02.09.2031

Բոսթ Հոլդինգզ, KR

18319

01.12.2031

«Աստաֆյան հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան 0068,

				

Մալաթիա-Սեբաստիա, Կուրղինյան փող., շ. 27/26, AM

18329

03.11.2031

Հակոբ Հակոբյան, Վեդի, Շահումյան 22, բն. 5, AM

18358

09.11.2031

«Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM

18373

19.12.2031

«Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM

105
105

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.11.2021

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

11/2

ՄԱՍ 1
№

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

18374

19.12.2031

«Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM

18378

13.01.2032

«Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական

				

կենտրոն» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 22, AM

18385

07.12.2031

Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

18410

28.11.2031

Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու Ֆիրմա «Բիոկոր», RU

18437

20.10.2031

«Վիլլա դե տորտա» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 82 տար. 65, AM

18443

18.11.2031

Ղուկաս Ուլիխանյան, Երևան, Միկոյան 25, բն. 18, AM

18470

17.09.2031

«Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Մ. Խորենացու 1-ին փակուղի,

				

8-րդ շենք, բն. 2ա, AM

18473

21.10.2031

Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18474

21.10.2031

«Աստաֆյան հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան 0068,

				

Մալաթիա-Սեբաստիա, Կուրղինյան փող., շ. 27/26, AM

18489

13.01.2032

«Փիրալյան» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդով 25/5, AM

18509

23.12.2031

«Փիրալյան» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդով 25/5, AM

18626

11.11.2031

Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

18728

30.03.2032

«Ռեսո» ապահովագրական ՓԲԸ, Երևան,

				

Կոմիտասի պ. 62 շ., 93-93/1, AM

18828

07.11.2031

Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

18938

11.11.2031

Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

18993

28.04.2032

Կյոսերա Քորփորեյշն, JP

19184

08.12.2031

Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

19406

21.11.2031

Օրիոն Քորփորեյշն, KR

106
106

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
16.11.2021

№

11/2

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

B82B 3/00

681 Y

H02N 11/00

682 Y

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ

ԱԴՄԴ
МКПД
06-10

Արտոնագրի
համարը
Номер
Патента
566 S

108

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

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
16.11.2021

№

11/2

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին
Գրանցում No 2665
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1529685, IR 1529836,
IR 820785, IR 1334648
73 (1) Լիցենզատու «Յանդեքս» ՍՊԸ, ՌԴ,
119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի փողոց, շենք
16, RU
73 (2) Լիցենզառու «Յանդեքս.Տաքսի» ՍՊԸ,
ՌԴ, 123112, ք. Մոսկվա, Կրասնոգվարդեյսկի
առաջին անցում, շենք 21, շինություն 1, հարկ 39,
տարածք 36,9, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
26.10.2021
____________________

Գրանցում No 2666
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28348
73 (1) Իրավատեր «Ալեքս տեքստիլ» ՍՊԸ,
Երևան 0032, Շահումյան 5փ, տուն 37 Մալաթիա
- Սեբաստիա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Լեքս տոբակո
քոմփանի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0068, ՄալաթիաՍեբաստիա, Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM
Փոխանցվող իրավունքները
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչ
ներ ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչ
ների համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի համար.
ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ
մեքենաներ. արկղեր սիգարների համար. արկ
ղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.

մուշտ ուկն եր սիգ արն եր ի համ ար. ծխախ ոտ ի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու համար.
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի
մուշտուկների ծայրապանակներ. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկ ին եր ի բռնիչն եր. անոթն եր ծխախ ոտ ի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի
համար. խոնավարարներով տուփեր սիգարների
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ լու
ծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների համար.
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. ծխա
խոտ ի բուր ավ ետ ար արն եր, բաց ի եթեր այ ին
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների բուրավե
տարարներ, բացի եթերային յուղերից:
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
26.10.2021
____________________

Գրանցում No 2667
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7484, 24325
73 (1) Իրավատեր Նորդմարկ Արցնայմիտել
Հոլդինգ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, Pinnauallee 4,
25436 Uetersen, Deutschland, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Նորդմարկ
Ֆարմա ԳմբՀ, Pinnauallee 4, 25436 Uetersen,
Deutschland, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
03.11.2021
____________________
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
16.11.2021

Գրանցում No 2668
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19040
73 (1) Իրավատեր «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի»
ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Աշխեն
Հովսեփյան, Երևան, Նորք Մարաշ, Հովսեփյան
12/8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
08.11.2021
____________________

Գրանցում No 2669
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21265
73 (1) Իրավատեր «Ձավար» ՍՊԸ, Կոտայքի
մարզ, Ջրվեժ, 45 փողոց, 15/1 տուն, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ոսկե ջրաղաց»
ՍՊԸ, Երևան, 0097, Աջափնյակ, Նորաշեն թղմ.,
12 շենք, 85 բնակարան, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
08.11.2021
____________________

Գրանցում No 2670
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1576
73 (1) Իրավատեր Բայեր Ինթելեքչուըլ
Փրոփըրթի ԳմբՀ, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789
Monheim am Rhein, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բայեր Էնիմլ
Հելթ ԳմբՀ, Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 Leverkusen, Germany, DE

№

11/2

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
08.11.2021
____________________

Գրանցում No 2671
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 820785, IR 1334648
73 (1) Լիցենզատու Յանդեքս ՍՊԸ, Ռուսաստան,
119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի փողոց, տ.16, RU
73 (2) Լիցենզառու «Յանդեքս.տաքսի» ՍՊԸ,
ՌԴ, 123112, ք. Մոսկվա, Կրասնոգվարդեյսկի
առաջին անցում, շենք 21, շինություն 1, հարկ 39,
տարածք 36,9, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
08.11.2021
____________________

Գրանցում No 2672
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ
հայտարարել
(11) Վկայական No IR 820785, IR 1334648
73 (1) Լիցենզատու Յանդեքս ՍՊԸ,
Ռուսաստան, 119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի
փողոց, տ.16, RU
73 (2) Լիցենզառու «Յանդեքս.տաքսի» ՍՊԸ,
ՌԴ, 123112, ք. Մոսկվա, Կրասնոգվարդեյսկի
առաջին անցում, շենք 21, շինություն 1, հարկ
39, տարածք 36,9, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
08.11.2021
____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.11.2021

№

11/2

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

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

2635

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

11.11.2021
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

71
72
73
74

номер патента
код вида документа
A опубликованные заявки на получение патента на изобретение
Y краткосрочный патент на изобретение
В патент на изобретение
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
заявитель (ы), код страны
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
16.11.2021

№

11/2

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2021.01
(11) 681		
(13) Y
B82B 3/00
(21) AM20210054Y
(22) 15.07.2021
(72) Карен Гамбарян (AM)
(73) Фонд “Ереванский государственный
университет”, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1
(AM)
(54) Способ выращивания полупроводниковых
наноструктур из жидкой фазы
(57) Изобретение относится к технологии
полупроводниковых
наноструктур
и
к
материаловедению.
Согласно
способу
выращивания
полупроводниковых наноструктур из жидкой
фазы на полупроводниковой подложке, в
изотермических условиях из трехкомпонентной
жидкой фазы выращивают полупроводниковый
трехкомпонентный
смачивающий
слой,
решеточно-согласованного с подложкой. При
этом рассогласование постоянных решеток –
степень и знак, обеспечивают за счет управления
концентрациями компонентов в жидкой фазе,
выращивая полупроводниковые наноструктуры
из смачивающего слоя.
Улучшается
гибкость
управления
морфологии
и
геометрического
вида
выращиваемых наноструктур, 7 ил.
____________________

постоянный магнит с возможностью вращения
вокруг статора. Статор осуществлен в виде
пары постоянных магнитов, установленных
диаметрально противоположно по отношению
к оси вращения ротора. Магнитный двигатель
дополнительно содержит два подвижных
постоянных
магнита,
установленных
аксиально к паре постоянных магнитов статора,
с возможностью возвратно-поступательного
движения по задвижке вдоль этой оси.
Расстояние подвижных магнитов от центра
вращения ротора больше длины лопасти ротора,
а все постоянные магниты осуществлены в виде
кольцевого сектора.
Упрощается
конструкция
магнитного
двигателя и повышается его к.п.д., 3 ил.
(74) А. Хачикян
____________________

(51) 2021.01
(11) 682
(13) Y
H02N 11/00
(21) AM20210066Y
(22) 12.08.2021
(72) Севак Азизян (AM)
(73) Севак Азизян (AM)
(54) Магнитный двигатель
(57) Изобретение относится к электрическим
машинам,
в
частности,
к
двигателям,
содержащим постоянные магниты.
Магнитный двигатель содержит статор,
содержащий постоянный магнит, ротор,
содержащий постоянные магниты и привод.
Ротор осуществлен в виде трехлопастного
винта, кинематически связанного с приводом.
На каждой из лопастей винта прикреплен

116

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

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

номер патента

13

код вида документа
S патент на промышленный дизайн

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
название промышленного дизайна

55*
72

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

73

патентообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
16.11.2021

№

11/2

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны

(51) 06-10
(11) 566
(13) S
(21) 20210022		
(22) 15.06.2021
(72) ГО Чжэнь (CN)
(73) Шаосин Кэцяо Дивань Текстайл Ко., Лтд. (CN)
(74) А. Галоян
(54) Штора с подхватами
____________________
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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
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№

11/2

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG

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

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

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

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

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

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

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

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

NO
NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

№

11/2

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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