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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
B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն
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)

54

գյուտի անվանումը

56

տեղեկատվության աղբյուրներ

57

գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62

ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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31
32
33
45

72
73
74
85
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87

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
18.01.2021

01/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2021.01
(11) 3426
(13) A
A61K 6/00
(21) AM20200091
(22) 12.10.2020
(72) Ժաննա Խաչատրյան (AM)
(73) Ժաննա Խաչատրյան, 0052, Երևան,
Ծարավ Աղբյուրի 55/20, բն. 76 (AM)
(54) Ատամների արմատախողովակների լցա
վորման բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է թերապևտիկ
ստոմատոլոգիային, մասնավորապես` ատամ
ների արմատախողովակների ժամանակա
վոր
լցավորման
բաղադրանյութերին
և
կարող է լայնորեն կիրառվել ընդհանուր
պրակտիկայում,
մասնավորապես՝
էնդո
դոնտիկ
միջամտությունների
ժամանակ`
պուլպիտների, պերիոդոնտիտների բուժման,  
բարդությունների և ռեցիդիվների կանխարգել
ման համար, որպես արմատախողովակների
ժամանակավոր լցանյութ:
Ատամների արմատախողովակների լցա
վորման բաղադրանյութը ներառում է հետևյալ
բաղադրամասերը, զանգված. %. ցինկի օքսիդ՝
35,0-45,0; էվգենոլ՝ 25,0-35,0 և թթվակաթնային
մանրէների խտանյութ (ԺԱԿ)՝ 25,0-35,0:
Հայտարկված
ատամների
արմատա
խողովակների լցավորման բաղադրանյութը
ցուցաբերում
է
արտահայտված
հակա
արդյունա
մանրէային,
հակասնկային
վետություն,
կենսամատչելիություն
և
թունավորության բացակայություն:
____________________

(51) 2021.01

(11) 3427

(13) A

A61K 8/00
(21) AM20200092
(22) 14.10.2020
(72) Հռիփսիմե Բաբայան (AM)
(73) Հռիփսիմե Բաբայան, 0091, Երևան,
Թբիլիսյան խճ. 35/2, բն. 10 (AM)
(54) Բերանի խոռոչի ողողման միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործության
բնագավառին,
մասնավորապես՝
բերանի
խոռոչի ողողման միջոցներին, որոնք օժտված
են
հակամանրէային,
հակաբորբոքային,
հակասնկային, հակավիրուսային հատկու
թյուններով և կարող են կիրառվել բժշկության
մեջ:
Բերանի
խոռոչի
ողողման
միջոցը
ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը,
զանգվ. %. կոճապղպեղի կոճղարմատ՝ 1,5-2,0,
աժգոն բուրավետի սերմեր՝ 0,5-0,9, դարչին
ցեյլոնական՝ 0,5-0,9, կծոխուր սովորականի
չորացրած
հատապտուղներ՝
0,2-0,8,
ալպիական կամ վայրի վարդի թերթիկներ՝
0,5-0,9, էթիլային սպիրտ՝ 16,0-17,5 և թորած
ջուր՝ մնացածը: Միջոցը պատրաստված է
լուծույթի տեսքով՝ 4,7 % էթիլային սպիրտի
պարունակությամբ կամ խտանյութի տեսքով՝
18% էթիլային սպիրտի պարունակությամբ:
Ընդլայնվում է բերանի խոռոչի ողողման
միջոցների տեսականին:
____________________

66

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.01.2021

01/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20171678		

(111) 32002

(526) «Frite» և «House» բառերն ինքնուրույն պահ

(220) 30.11.2017

(151) 15.01.2021

պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, դեղին, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

			(181) 30.11.2027
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ
Նովա 6/27, AM
(442) 01.02.2018
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց ոսկեգույն, սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
մասնավորապես՝
ռությամբ
գարեջրի),
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի,
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից:
____________________

(210) 20192082		

(111) 32003

(220) 14.10.2019

(151) 15.01.2021

			(181) 14.10.2029
(730) «Ֆրի հաուս» ՍՊԸ, Երևան 0001, ՍայաթՆովա պ., շ. 10, բն. 53, AM
(442) 01.02.2020
(540)

(210) 20200114		

(111) 32004

(220) 24.01.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 24.01.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Իրինա Սողո
մոնյան Հարությունի, Երևան, Խորենացու 25,
բն. 15, AM
(442) 17.02.2020
(540)

(511)
դաս 29. միս. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. մուրաբա. կոմպոտ.
պանիր. կարագ. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ. թեյ. հացահատիկային
մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
մեղր. մաթ. աղ. համեմանք. ամոքանք. քացախ.
սոուսներ և այլ համեմունքներ. սառույց
(սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20200230

(111) 32005

(220) 07.02.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 07.02.2030
(730) «Պարկ ավենյու» ՍՊԸ, Երևան, 5-րդ
միկրոշրջան, Թևոյան 21/5, AM
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(540)

(442) 02.03.2020
(540)

(526) «ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏՆԵՐԻ ՑԱՆՑ» արտա
հայտ ութ յունն ինքնուրույն պահպանության
(526) «HOTEL», «APPARTMENTS» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20200314		

(111) 32006

(220) 19.02.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 19.02.2030
(730) Ափջոն ՅուԷս 1 ԼԼՔ, US
(442) 01.04.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:

օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, մուգ և բաց մորեգույն (R 237, G 37,
B 143; R250, G213, B230; R 250, G 216, B 232)
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. սուպերմարկետների
վող մանրածախ առևտրի
մատուց
յություններ:

կողմից
ծառա

(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20200505

(111) 32008

(220) 12.03.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 12.03.2030
(730) «Իվա ռեալ էստատ ագենսի» ՍՊԸ,
Երևան, Մալաթյա-Սեբաստիա 28/13, AM
(442) 16.04.2020
(540)

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20200445

(111) 32007

(220) 04.03.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 04.03.2030
(730) «Շոկո» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 52,
տարածք 52, AM
(442) 18.05.2020
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(526) «REAL ESTATE AGENCY» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ:
____________________

(210) 20200511		

(111) 32009

(220) 13.03.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 13.03.2030
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU
(442) 01.04.2020
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված
ջուր արտադրելու համար. լիթիումաջուր.
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր պատրաստելու համար. բանջա
րեղենի
հյութեր
(ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղողի
չխմորված քաղցու. սոդայաջուր. շարբաթ
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար.
սարսապարիլ
(ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ
(ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս ոչ
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ալկոհոլային ըմպելիքներ. մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ. բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ.
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի.
դաս
33.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ
(բացառությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). բայցզյու
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի.
գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի.
օղի. անիսի օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. լիկյորներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
անանուխի
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա (շաքարեղեգի
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. սակե.
տանձի սիդր. սիդրեր. բրնձի սպիրտ.
սպիրտային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ.
սպիրտային
բնահյութեր (էսենցիաներ).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարություն գործարարության ասպարեզում.
հեռա
գրասենյակային
ծառայություններ.
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում
երրորդ
անձանց
համար.
ներմուծման–արտահանման
գործակալու
թյունների
ծառայություններ.
առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայու
թյուններ.
գովազդային
գործա
կալությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային
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աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու
թյան
հարցում
բիզնես–ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի
տրամադրում.
ապրանքների
ցուցադրում.
հաղորդագրությունների
գրառում
(գրասենյա
կային աշխատանքներ). հասա
րակական
կարծիքի
հետազոտում.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
գործնական
տեղեկատվություն.
առևտրային
տեղեկա
տվություն
և
խորհուրդներ
սպառողնե
րին
ապրանքների
և
ծառայությունների
ընտրության հարցում. հետազոտություններ
գործարարության
ասպարեզում.
կոնյունկ
տուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետազոտություններ.
շուկայագիտական
հետազոտություններ.
(մարքեթինգային)
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման
և
կազմակերպման
հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
խորհրդատվություն
կերպման
հարցերով.
գործարարության
կառավարման
հար
ցե
րով. խորհրդատվություն աշխատակիցների
անձնա
կազմը
կառավարելու
հարցերով.
մասնա
գիտական խորհրդատվություն գործա
րարության ասպարեզում. հասարակության հետ
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր
յալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային
հաղորդակցության
ռազմա
վարության վերաբերյալ. գովազդի մանրա
կերտում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
մարքեթինգ
(շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).
ստեղծագործների և կատարողների գործերի
կառավարում. մարզիկների գործունեության
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում.
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տեքստի մշակում. նախապես գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
թվային երաժշտության ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում գովազդային նպատակներով.
առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմա
կերպում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային
գործունեության
գնահատում.
վճարման
փաստաթղթերի նախապատրաստում. տեղեկա
տվության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. երաշխավորների
որոնում. վարչական օժանդակություն մրցույթի
հայտերի վերաբերյալ. օգնություն գործա
հարցերում.
րարության
կառավարման
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում.
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն).
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ–կայքերի միջոցով. գործարար և առև
տրային հարաբերությունների ոլորտներում
տեղեկատվության
տրամադրում.
առցանց
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ–կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրա
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային
վաճառք.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար, այդ թվում` ապրանքների մեծածախ
և
մանրածախ
վաճառք.
սպորտային
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք
ների
և
ծառայությունների
խթանում.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտա
դրություն. գովազդային ֆիլմերի արտա
դրություն.
գրասենյակային
սարքերի
և
ապարատների
վարձույթ.
գովազդային
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ժամանակի
վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում.
գովազդային նյութերի վարձույթ. գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների)
վարձույթ.
վաճառասեղանների
վարձույթ.
լուսա
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
գովազ
դային
տեքստերի
հրատարակում.
ռադիոգովազդ.
հայտարարությունների
փակցնում.
նմուշների
տարածում.
գովազդային նյութերի տարածում. գովազ
դային նյութերի առաքում. տվյալների և
գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
արտաքին
գովազդ.
գովազդ
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տվյալներ
գործա
մասին.
րարական
գործառնությունների
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ
հիմնապաշար
ների
համակարգչային
ներում. խորհրդատվություն գործարարության
կառավարման
հարցերով.
գործարար
համաձայնեցում
երրորդ
պայմանագրերի
անձանց համար. առևտրային գործարքների
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ
անձանց համար. տեղեկատվական ցանկի
կազմում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով.
հարկային
հայտարարա
գրերի
կազմում.
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների
վերաբերյալ.
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
հոգեբանական տեստավորում աշխատողներ
ընտրելիս. դեղագործական, անասնաբուժա
կան և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մեծածախ վաճառք.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
գործարարության
ժամանակավոր
կառա
վարում.
արտաքին
վարչական
կառա
վարում
ընկերությունների
համար.
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.
արտահաստիքային աշխատողների գործու
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նեության
կառավարում.
շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
սպառողների
հավատարմության ծրագրերի կառավարում.
հաճախ
ճանապարհորդողների
ծրա
գրերի կառավարում. գնման պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում.
ծառայություններ
հասարակական
հարա
բերությունների բնագավառում. մրցակցային
հետախուզական
ծառայություններ.
մանե
կենների
ծառայություններ
ապրանքները
գովազդելու
կամ
խրախուսելու
համար.
մեքենագրման
ծառայություններ.
շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. հանդի
պումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ–կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկությունները
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ.
հարկային հայտարարագրեր ներկայաց
նելու
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում.
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների
համեմատման ծառայություններ. գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). քարտուղարական ծառայություններ.
մատակարարման ծառայություններ երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում
և
ձեռնարկատերերին
ապրանքներով
ապահովում),
այդ
թվում`
ապրանքների
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. սղագրական
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա
յություններ
(առևտրային
(կոմերցիոն)
օգնություն). հեռախոսազանգերին պատաս
խանելու
ծառայություններ
բացակայող
բաժանորդների
համար.
լուսապատ
ճենահանման ծառայություններ. գործարա
րության արդյունավետության փորձաքննական
ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________
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(210) 20200597

(111) 32010

(210) 20200704

(111) 32012

(220) 23.03.2020

(151) 15.01.2021

(220) 16.04.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 23.03.2030
(730) Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., US
(442) 16.06.2020
(540)
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			(181) 16.04.2030
(730) Կարինե Տրդատի Բաղդասարյան, Երևան,
Շերամի 55, բն. 48, AM
(442) 04.05.2020
(540)

(511)
դաս
43.
ռեստորանների,
բարերի,
սրճարանների,
հանգստի
և
ժամանցի
լաունջ
սրճարանների
ծառայություններ.
ժամանակավոր բնակատեղի վարձակալում.
հյուրանոցների ծառայություններ. սննդամթերքի
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի
ձևավորում (քեյթրինգ). սննդամթերքով և
ըմպելիքներով ապահովման ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20200598

(111) 32011

(220) 23.03.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 23.03.2030
(730) Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., US
(442) 16.06.2020
(540)

(526) «CAFE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
43.
սրճարանների,
հանգստի
և
ժամանցի
լաունջ
սրճարանների
ծառայություններ. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ):
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(526) «LEVEL UP» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, կապույտ և մանուշակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ. գովազդային նյութերի տարածում.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման հարցերով. գովազդային նյութերի
ուսումնասիրություն.
նորացում.
շուկայի
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման հարցերով. գովազդային տեքս
տերի
հրատարակում.
շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ
դաս
41.
կրթություն.
ուսումնական
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում. ակադեմիաներ (ուսուցում).
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական
կամ
զվարճալի).
հեռակա
ուսուցում.
տեքստային
նյութերի
հրապարակում,
բացառությամբ
գովազդային
նյութերի.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
կրթության ոլորտին վերաբերող տեղեկա
տվության
տրամադրում.
քննությունների
անցկացում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողովների
(սիմպոզիումների)
կազմակերպում
և
անցկացում. կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ.
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վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում).
գրքերի
և
պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական
համակարգերի
օգնու
թյամբ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում.
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(442) 16.06.2020
(540)

միկրոֆիլմերի ստեղծում:
____________________

(210) 20200715		

(111) 32013

(220) 14.04.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 14.04.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկանուշ
Կնյազյան Մաենլեստի, Գյումրի, Շինարարների
19, AM
(442) 04.05.2020
(540)

(526) «Bambook» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ 16-րդ դասի «թուղթ.
թղթե տոպրակներ. փաթեթավորման թուղթ.
թղթե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար» ապրանքների համար:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն և սպիտակ գունային համակ

(526) «ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» արտա
հայտությունը և «Ψ» խորհրդանիշն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, կանաչ և մուգ կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 44. հոգեբանների ծառայություններ.
բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով. ծառա
յություններ արոմաթերապիայի ոլորտում:
____________________

(210) 20200867

(111) 32014

(220) 14.05.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 14.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Բաղ
րամյան, Երևան, Բաբաջանյան 53, բն. 3, AM

ցությամբ:
(511)
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ.
ազդագրերի
թղթե
կամ
ստվարաթղթե
վահանակներ.
ալբոմներ.
նկարներ.
էստամպներ (փորագրանկարներ). արագա
կարներ. թղթապանակներ (գրասենյակային).
փորագրանկարներ. նկարներ շրջանակված
կամ չշրջանակված. ատլասներ (քարտեզա
գրքեր). պոկովի թերթերով բլոկնոտներ.
տոմսեր.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր)
նկարչության.
գծագրության
համար.
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ).
բրոշյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ
(սխեմաներ).
տետրեր.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
քարտեր.
թերթերով
թղթեր
(գրասենյակային
պիտույքներ).
ստվարաթուղթ.
կատալոգներ.
երգարան
ներ.
թղթապանակներ
փաստաթղթերի
րաններ
(գրասենյակային
համար.
քարտա
պիտույք
ներ). գրքեր. թղթե տոպրակներ.
կազմեր
(գրասենյակային
պիտույքներ).
փոխադրանկարներ.
գծանկարչական
տպագիր նյութեր. ծրարներ (գրասենյակային
ապրանքներ). օֆորտներ. փաթեթավորման
թուղթ.
խորհրդանշաններ
(թղթե
կնիք
ներ). լուսանկարներ. գրանցամատյաններ.
բլանկներ
(տպագրված).
գրաֆիկական

15
15

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.01.2021

վերարտադրություններ.
գրաֆիկական
(գծա
նկարչական)
պատկերներ.
տպագիր
կարգա
ցուցակներ.
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք.
տպագրական
հրատարակություններ.
բուկլետներ.
թղթե
թաշկինակներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.
թղթագրենական ապրանքներ. տրաֆարետներ
նկարելու համար. շաբլոններ. ծանուցատետրեր.
ամսագրեր (պարբերական). թղթե տոպրակներ
(ծրարներ.
կապոցներ)
փաթեթավորելու
համար. շնորհավորական բացիկներ. փոս
տային նամականիշներ. օրացույցներ. թղթե
կամ ստվարաթղթե տուփեր. թղթից կամ
ստվարաթղթից
պիտակներ.
թղթե
կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). գրասենյակային
թուղթ. թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ).
տպագրված նոտաներ. թղթե բաններներ,
վկայականներ:
____________________

(210) 20200989

(111) 32015

(220) 02.06.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 02.06.2030
(730) «Էկո տուն» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ,
ք.Դիլիջան, Կամարինի փ., տուն 4, AM
(442) 03.08.2020
(540)

(526) «rope park» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

(210) 20201106		

(111) 32016

(220) 16.06.2020

(151) 15.01.2021
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			(181) 16.06.2030
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH
(442) 03.08.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
սննդային հավելումներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բժշկական նպատակների համար.
դիետիկ սննդամթերք և նյութեր բժշկական
նպատակների
համար,
մանկական
սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդու
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ միջոցներ. սննդային նրբա
թելեր. կենսաբանական ակտիվ սննդային
հավելումներ, սնուցիչ հավելումներ բժշկական
նպատակների համար. ըմպելիքների տեսքով
սննդային հավելումներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20201108		

(111) 32017

(220) 16.06.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 16.06.2030
(730) «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ,
Անդրանիկի 24, AM

և մուգ կապույտ, սև և կարմիր գունային համակ

(442) 01.07.2020
(540)

ցությամբ:
(511)
դաս 41. զվարճություններ, զվարճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառա
յություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում:
____________________

(511)
դաս 29. պահածոյացված բանջարեղեն.
դաս 30. քացախ.
դաս 33. սպիրտային ըմպելիքներ:
____________________
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(210) 20201116		

(111) 32018

(220) 17.06.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 17.06.2030
(730) «Սաթենկար» ՍՊԸ, Երևան, Լեփսիուսի
փող. 2, տուն 9, AM
(442) 01.07.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 25. ներքնազգեստ. վերնազգեստ.
կորպորատիվ հագուստ. գլխարկ. գուլպա.
կոշիկ:

____________________

(210) 20201118		

(111) 32019

(220) 17.06.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 17.06.2030
(730) Գևորգ Ալբերտի Գևորգյան, Երևան,
Բաշինջաղյան 169, բն. 9, AM
(442) 01.07.2020
(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի
ամրացման համար. հղկաքարեր. պատրաս
տուկներ գործիքներ սրելու համար. քարեր
սափրվելու համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե
տամպոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
դիմակներ.
բերգամոտի
յուղ.
կավիճ
սպիտակեցման համար. մաշկը սպիտակեցնող
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կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ
կաշվի
գունաթափման
համար.
աղեր
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար.
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ
բերանի
խոռոչի
ողողման
համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. լաքեր եղունգների համար.
միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոններ
մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկա
նյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից.
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար.
պատրաստուկներ
մազերը
գանգրացնելու
համար. արհեստական թարթիչներ. թար
թիչների
տուշ՝
ներկ.
պատրաստուկներ
ողորկման
համար.
կոշիկների
խնամքի
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների
փայլեցման համար. փայլ տվող պատ
րաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր.
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից.
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր
զուգարանի
ջրի
համար.
պահպանող
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող).
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոցներ
կենդանիների
համար.
կոսմետիկական
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ.
բամբակ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու
միջոցներ.
կոսմետիկական
մատիտներ.
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական
կրեմներ. լվացքի սոդա, մաքրելու համար.
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար.
մոմեր, կրեմներ կաշվի համար. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողների.
լուծույթներ
մաքրելու
համար. ճարպազերծող միջոցներ, բացա
ռությամբ արդյունաբերական նպատակների
համար օգտագործվողների. պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
ատամնափոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային
հակաստատիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաս
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տուկներ լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի
կտորներ. պատրաստուկներ գունա
զերծման
համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու համար. ժավելաջուր. նարդոսի
ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի ջուր.
օճառածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ.
խունկ. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ.
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար.
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ (պար
ֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ մաքրելու
համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների
համար.
բաղադրություններ
հոտավետ
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա).
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից պատ
րաստվող հրուշակեղենի համար (եթերային
յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետիկական
վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետիկական
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
հելիոտրոպին.
կոսմետիկական
յուղեր.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
իոնոն
(պարֆյումերիա).
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաս
տուկներ
լվացքի
համար.
արդուզարդի
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝
հողմապակիների,
մաքրման
համար.
պատրաստուկներ
գործվածքները
կոկելու
(օսլայելու) համար. անանուխի էսենցիա
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի
համար.
մուշկ.
չեզոքացնող
միջոցներ
մշտագանգրացման
համար.
շամպուններ.
օծանելիք. արհեստական եղունգներ. պատրաս
տուկներ
եղունգների
խնամքի
համար.
պատրաստուկներ
պատի
պաստառները
մաքրելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե
հղկաթուղթ. պարֆյումերիային արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ.
հղկաքարեր
ողորկման
համար.
պեմզա
(չեչաքար).
շրթներկեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
դիմափոշի.
պատրաստուկներ սափրվելու համար. հոտա
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զերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ)
նյութեր
սպիտակեղենի
բուրավետացման
համար. սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդա
րանքի համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի)
տալկ.
կոսմետիկական
ներկանյութեր.
բևեկնայուղ
ճարպազերծման
համար.
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար.
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ.
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով.
արդուզարդի
միջոցներ
քրտնելու
դեմ
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու
դեմ. կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր.
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող,
մաքրող
միջոց).
ալյումինային
շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպե
լիքների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտա
կեղենի համար. աղեր վաննաների համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. ներկա
նյութեր մորուքի և
բեղերի
համար.
կոսմետիկական
համար.
պատրաստուկներ
նիհարելու
սոսինձներ
արհեստական
թարթիչների
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը
հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ մարդու
կամ կենդանիների համար. դեկորատիվ
փոխատիպ
նկարներ
կոսմետիկական
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
գունազրկող
միջոցներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
պատրաստուկներ
ատամների
պրոթեզները
մաքրելու
համար.
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ).
կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյութեր
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. թարթիչների
տուշ՝
ներկ.
հոտավետ
խառնուրդներ
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ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկներ
չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման
համար. ժել ատամների սպիտակեցման համար.
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ
մաքրելու համար. պատրաստուկներ բույսերի
տերևներին
փայլ
հաղորդելու
համար.
խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ
նյութեր
սպասք լվացող մեքենաների համար. օդի
բուրավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը
թարմացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտանի
կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ
անձնական հիգիենայի համար, ախտահանիչներ
կամ հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե
վերայով
կոսմետիկական
նպատակների
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների
համար.
բալզամներ,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն
պիտակներ եղունգների համար. արևապաշտ
պան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ).
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ
բժշկական նպատակների համար. մազերի
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն
ուղղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ.
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական
նպատակների
համար.
սպիտակեցնող
շերտիկներ ատամների համար. սննդային
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական
կոսմետիկական պատրաստուկներ. ոչ բուժա
կան մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի
համար. բուսական էքստրակտներ կոսմե
տիկական նպատակների համար. եղունգների
լաքահանիչներ.
մոմ
հատակի
համար.
շամպուններ
կենդանիների
համար
(ոչ
բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս
տուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման
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համար. կենցաղային քիմիական պատրաս
տուկներ մաքրելու համար. բույր տարածող
հոտավետ
եղեգներ.
սպիտակեցնող
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային նպա
տակների
համար.
մերսման
մոմեր
կոսմետիկական նպատակների համար. կոսմե
տիկական միջոցներ երեխաների համար.
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ.
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. փայլփլուքներ եղունգների
համար. միցելյար ջուր. մարմնի ներկեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
մարմնի
հեղուկ
լատեքսային
ներկեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
ատամնամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով
տոգորված
բամբակ.
լվացքի
անձեռոցիկներ
գունաթափումը
կանխելու համար. չորացնող հակաստատիկ
անձեռոցիկներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20201157		

(111) 32020

(220) 24.06.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 24.06.2030
(730) Չերի Քոմմերշիալ Վիքլ (Անհոյ) Քո., Լթդ., CN
(442) 03.08.2020
(540)

(511)
դաս 12. մարդատար ավտոմոբիլներ.
ավտոտներ.
սպորտային
ավտոմոբիլներ
(ավտոմեքենաներ). հեռընթաց ավտոբուսներ.
բեռնատար
ավտոմեքենաներ.
դողեր
տրանսպորտային
միջոցների
անիվների
համար.
վագոնիկներ.
ավտոմոբիլների
թափքեր.
անվարորդ
ավտոմեքենաներ
(ինքնավար ավտոմեքենաներ).
դաս
37.
ավտոմեքենաների
վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
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սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցա
վորում և սպասարկում). տրանսպորտային
միջոցների
կուտակիչների
լիցքավորում.
ցուցանակների ներկում և նորացում. դողերի
պահպանաշերտերի վերականգնում. վնաս
ված տրանսպորտային միջոցների վերա
նորոգում.
ամբողջովին
կամ
մասնակի
մաշված շարժիչների վերանորոգում. կաշվե
իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
ջեռուցման սարքավորումների տեղադրում և
վերանորոգում:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20201158		

(111) 32021

(220) 24.06.2020

(151) 15.01.2021
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մաշ
ված շարժիչների վերանորոգում. կաշվե
իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
ջեռուցման սարքավորումների տեղադրում և
վերանորոգում:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20201203		

(111) 32022

(220) 02.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 02.07.2030
(730) «Ալվարիում» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի
15, AM
(442) 01.09.2020
(540)

			(181) 24.06.2030
(730) Չերի Քոմմերշիալ Վիքլ (Անհոյ) Քո., Լթդ., CN
(442) 03.08.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ

(511)
դաս 12. մարդատար ավտոմոբիլներ.
ավտոտներ.
սպորտային
ավտոմոբիլներ
(ավտոմեքենաներ). հեռընթաց ավտոբուս
ներ. բեռնատար ավտոմեքենաներ. դողեր
տրանսպորտային
միջոցների
անիվների
համար.
վագոնիկներ.
ավտոմոբիլների
թափքեր. անվարորդ ավտոմեքենաներ (ինքնա
վար ավտոմեքենաներ).
դաս
37.
ավտոմեքենաների
վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
տրանսպորտային
միջոցների
տեխնիկա
կան սպասարկման կայաններ (վառելիքով
լցավորում և սպասարկում). տրանսպորտային
միջոցների
կուտակիչների
լիցքավորում.
ցուցանակների ներկում և նորացում. դողերի
պահպանաշերտերի վերականգնում. վնաս
ված տրանսպորտային միջոցների վերա
նորոգում.
ամբողջովին
կամ
մասնակի

կապույտ գույնnվ:
(511)
դաս
35.
բիզնեսի
կառավարման
խորհրդատվություն.
գովազդ.
գործերի
կառավարում
գործարարության
ասպարե
զում.
վարչարարական
գործունեություն
գործարարության
ասպարեզում.
գրա
սեն
յակային ծառայություններ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության
և նույնականացման ծառայություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում:
____________________

(210) 20201215		

(111) 32023

(220) 03.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 03.07.2030
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(730) Համիկ Աշոտի Բարսեղյան, ք. Գյումրի,
Իսահակյան 124ա, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(442) 16.07.2020
(540)

համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր, այդ թվում՝ առցանց
հարթակներում առևտուր. գովազդ. գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում.
վարչարարական գործունեություն գործարա
րության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայություններ:
____________________
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կանաչ, սպիտակ և շագանակագույն գունային

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, սև, բաց մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր, այդ թվում՝ առցանց
հարթակներում առևտուր. գովազդ. գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում.
վարչարարական գործունեություն գործարա
րության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

(210) 20201216		

(111) 32024

(220) 03.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 03.07.2030
(730) Շուշանիկ Մուշեղի Հարությունյան,
Երևան, Քեռու 35, բն. 39, AM
(442) 16.07.2020
(540)

(210) 20201217		

(111) 32025

(220) 03.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 03.07.2030
(730) Շուշանիկ Մուշեղի Հարությունյան,
Երևան, Քեռու 35, բն. 39, AM
(442) 16.07.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սպիտակ և շագանակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր, այդ թվում՝ առցանց
հարթակներում առևտուր. գովազդ. գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում.
վարչարարական գործունեություն գործարա
րության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայություններ:
____________________

(210) 20201288

(111) 32026

(220) 10.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 10.07.2030
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(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(442) 01.10.2020
(310) 80466 (320) 22.05.2020 (330) JM
(540)
(511)
դաս 9. համակարգիչներ. ձեռքի համա
կարգիչներ.
միկրոհամակարգիչներ.
մինի
համա
կարգիչներ.
հիշողության
բլոկների
սալիկներ. անձնական թվային օգնականներ.
շարժական և ձեռքի էլեկտրոնային անձնական
օրգանայզերներ. համակարգչային սարքա
վորումներ. ինտեգրալ սխեմաներ. ինտեգրալ
սխեմայով հիշողություններ. չիպեր (ինտեգրալ
սխեմաներ). միկրոսխեմաների հավաքածուներ
(չիպսետներ). կիսահաղորդիչ պրոցեսորներ.
կիսահաղորդիչ
պրոցեսորների
միկրո
սխեմաներ. կիսահաղորդիչ միկրոսխեմա
ներ.
միկրոպրոցեսորներ.
տպատախտակներ.
էլեկտրո
նային մեկուսատախտակներ. համա
կարգիչների մայրական սալիկներ. համա
կարգիչների
հիշողության
բլոկներ.
համա
կարգիչների օպերացիոն համակարգեր.
միկրոկոնտրոլերներ. տվյալների պրոցեսորներ.
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման
կենտրոնական
բլոկներ).
կիսահաղորդիչ
հիշողության
բլոկներ.
ծրագրավորվող
միկրոպրոցեսորներ. թվային և օպտիկական
միկրոպրոցեսորներ. թվային և օպտիկական
տվյալների և ազդանշանների պրոցեսորներ.
տեսաքարտեր. ձայնային քարտեր. տեսա
ձայնային
քարտեր.
տեսագրաֆիկական
արագարարներ. մուլտիմեդիա արագարարներ.
տեսապրոցեսորներ.
տեսապրոցեսորային
սալիկներ. պրոցեսորի բյուրեղի իրաններ և
պատյաններ.
քարտեր,
սկավառակներ,
ժապավեններ,
լարեր,
տեղեկատվության
կրիչներ, միկրոսխեմաներ և էլեկտրոնային
սխեմաներ՝ տվյալների գրառման և փոխանցման
համար. մոդեմներ. սարքեր և գործիքներ՝
տվյալների
մշակման,
պահպանման,
առբերման,
փոխանցման,
ցուցադրման,
ներածման,
արտածման,
սեղմման,
ապասեղմման, ձևափոխման, հեռարձակման և
տպման համար. ներածման և արտածման
համակարգչային սարքեր. աշխատակայաններ
(համակարգիչ).
տվյալների
հիշողության
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բլոկներ. տվյալների պահպանման սարքեր.
անվտանգության
համակարգեր
համա
կարգչային սարքավորումների և ծրագրային
ապահովման
համար.
էլեկտրոնային
միկրոսխեմաների հավաքածուներ. բաղա
դրիչներ համակարգիչների և տպասխեմաների
համար.
ձայնի
արագարարներ.
ձայնի,
տվյալների, պատկերի և տեսապատկերի
արագարարներ. ֆլեշ-հիշողություններ. ֆլեշհիշողության
սարքեր.
հիշողության
համակարգեր
համակարգիչների
համար.
մալուխներ և ադապտերներ. համակարգչային
տերմինալներ և դրանց հետ օգտագործելու
տպիչներ.
ցուցասարքեր.
հեռա
հաղորդակցական սարքեր և գործիքներ.
լուսանկարչական ապարատներ և տեսա
խցիկներ. համակարգչային սարքավորանք
հաշվումների
համար.
համակարգչային
սարքավորանք համաշխարհային կամ տեղային
ցանցի
միջոցով
հաշվումների
համար.
համակարգչային սարքավորանք ամպային
հաշվումների
համար.
համակարգչային
սարքավորանք
ցածր
լատենտությամբ
(սպասման
տևողությամբ)
և
բարձր
թողունակությամբ
հաշվումների
համար.
համակարգչային սարքավորանք անվտանգ
հաշվումային միջավայր ապահովելու համար.
համակարգչային ցանցային սարքավորանք.
համակարգչային հաղորդակցական սերվերներ.
համակարգչային սարքավորանք անվտանգ
ամպային հաշվումների ցանց ապահովելու
համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում հաշվումների համար. համա
կարգչային ծրագրային ապահովում ամպային
հաշվումների համար. համակարգչային ծրա
գրային ապահովում համաշխարհային կամ
տեղային ցանցի միջոցով հաշվումների համար.
համակարգչային ծրագրային ապահովում ցածր
լատենտությամբ (սպասման տևողությամբ) և
բարձր թողունակությամբ հաշվումների համար.
համակարգիչների
հիշողության
սարքեր
համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում անվտանգ հաշվումային ցանց
ապահովելու
համար.
համակարգչային
ծրագրային ապահովում անվտանգ ամպային
հաշվումների ցանց ապահովելու համար.
համակարգչային օպերացիոն համակարգի
ծրագրային ապահովում. համակարգչային
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համակարգերի ընդլայնումներ, գործիքներ և
օժանդակ
ծրագրեր՝
անհատական
համակարգիչները,
ցանցերը,
հեռա
հա
ղորդակցական սարքերը և համաշխարհային
համակարգչային ցանցի աշխատածրագրերը
կապող
աշխատածրագրերի
ոլորտում.
համակարգչային սարքավորանք և ծրագրային
ապահովում՝ իրական ժամանակում տվյալների
փոխանցումը,
հաղորդումը,
ստացումը,
մշակումը և թվայնացումը բարելավելու և
ապահովելու
համար.
համակարգչային
ցանցերի ադապտերներ. համակարգչային
ցանցերի կոնտրոլերներ. համակարգչային
ցանցերի ինտերֆեյսային սարքեր. համա
կարգչային ցանցերի հյուսակներ (HUB),
կոմուտատորներ և երթուղիչներ. միկրո
կոնտրոլերներ
իրերի
համացանցի
(IoT)
հնարավորությամբ
սարքերի
համար.
ներբեռնվող
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում՝
իրերի
համացանցի
(IoT)
հնարավորությամբ սարքերը կապակցելու,
գործարկելու
և
կառավարելու
համար.
ներբեռնվող
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում՝ բջջային իրերի համացանցի (IoT)
հնարավորությամբ սարքերը կապակցելու,
գործարկելու
և
կառավարելու
համար.
համակարգչային սարքավորանք և ծրագրային
ապահովում՝
տեղային
և
լայնատարած
համակարգչային
ցանցեր
մշակելու,
սպասարկելու
և
օգտագործելու
համար.
համակարգչային սարքավորանք և ծրագրային
ապահովում՝ ինտերակտիվ տեսալսողական
համակարգչային խորհրդաժողովների համա
կարգեր մշակելու, սպասարկելու և օգտա
գործելու
համար.
համակարգչային
սարքավորանք և ծրագրային ապահովում՝
հեռարձակված տեսա-, ձայնա- և թվային
տվյալների
ազդանշանները
ստանալու,
ցուցադրելու
և
օգտագործելու
համար.
էլեկտրոնային կառավարման սարքեր՝ համա
կարգիչները և համաշխարհային համա
կարգ
չային ու հեռահաղորդակցական ցան
ցերը՝
հեռուստատեսային և մալուխային հեռար
ձակումներին ու սարքավորումներին փոխ
կապակցելու
և
կառավարելու
համար.
երթուղիչներ. հյուսակներ (HUB). սերվերներ.
կոմուտատորներ.
ինտեգրալ
սխեմաները
փորձարկելու և ծրագրավորելու սարքեր.
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հիշողության
կից
սարքեր
և
բլոկներ.
համակարգչային ցանցային սարքավորանք.
կիսահաղորդչային սարքեր. համակարգչային
սարքավորանք և ծրագրային ապահովում՝
դեպի տեղային ցանցերը (LAN), վիրտուալ
մասնավոր ցանցերը (VPN), լայնատարած
ցանցերը
(WAN)
և
համաշխարհային
համակարգչային ցանցերը հեռակա մատչում և
հաղորդակցում ստեղծելու, աջակցելու և
կառավարելու
համար.
երթուղիչների,
կոմուտատորների, հյուսակների (hub) և
սերվերների
օպերացիոն
համակարգ.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
գործիքներ
երրորդ
անձանց
աշխատա
ծրագրերին աջակցելու համար. համակարգչային
սարքավորանք և ծրագրային ապահովում՝
անլար
ցանցային
հաղորդակցությունների
համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային հրապա
րակումներ էլեկտրոնիկայի, կիսահաղորդիչ
ների
և
միահավաք
էլեկտրոնային
սարքավորանքի և սարքերի, համակարգիչ
ների, հեռահաղորդակցության, զվարճանքի,
հեռախոսակապի,
լարային
ու
անլար
հեռահաղորդակցության բնագավառում. համա
կարգչային
սարքավորանք
մեքենայական
տեսողության, մեքենայական ուսուցման, խոր
ուսուցման, արհեստական բանականության,
բնական
լեզվի
մշակման,
ուսուցման
ալգորիթմների և տվյալների վերլուծության մեջ
օգտագործելու
համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
մեքենայական
ուսուցման, տվյալների հարցման և տվյալների
վերլուծության
համար.
համակարգչային
ծրագրային ապահովում կոգնիտիվ հաշ
վումների, խոր ուսուցման, արհեստական
բանականության համար. համակարգչային
ծրագրային ապահովման հարթակ կոգնիտիվ
հաշվումների
համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
տվյալների
գրաֆիկական
ներկայացման
համար.
օրինաչափությունների
ճանաչման
համա
կարգչային
ծրագրային
ապահովում.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
տվյալների մայնինգի համար. համակարգչային
տեսողության ծրագրային ապահովում թվային
պատկերները ստանալու, մշակելու, վերլուծելու
ու հասկանալու համար և տեսողական
տվյալները քաղելու համար. համակարգչային
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ծրագրային ապահովման մշակման լրակազմեր
(SDK). համակարգչային ծրագրային ապա
հովման մշակման լրակազմեր (SDK) համա
կարգչային
տեսողության,
մեքենայական
ուսուցման, խոր ուսուցման, արհեստական
բանականության, բնական լեզվի մշակման,
ուսուցման
ալգորիթմների
և
տվյալների
վերլուծության համար. գրառված և բեռնվող
տեսողական ծրագրային ապահովում, որն
արհեստական
բանականության
միջոցով
տեսնում և մեկնաբանում է տվյալները,
կապակցվում է սարքավորանքին և պահում,
կառավարում ու մշակում է տվյալներն
«ամպում». համակարգչային սարքավորանք և
ծրագրային ապահովում՝ ձայնի, պատկերի,
գրաֆիկայի և տվյալների գրառման, մշակման,
ստացման, վերարտադրման, փոխանցման,
ձևափոխման,
սեղմման,
ապասեղմման,
հեռարձակման, միաձուլման և բարելավման
համար.
ալգորիթմական
ծրագրային
ապահովում համակարգիչների գործարկման և
կառավարման
համար.
համակարգչային
սարքավորանք և ծրագրային ապահովում՝
իրական
ժամանակում
ձայնային
և
տեսագրաֆիկական
տեղեկությունների
փոխան
ցումը, հաղորդումը, ստացումը, մշա
կումը
և
թվայնացումը
բարելավելու
և
ապահովելու համար. բեռնվող և գրառված
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի
(GPS) տվյալների հավաքման, կազմման,
մշակման, փոխանցման և տարածման համար՝
ֆիքսված, շարժական և ձեռքի սարքերում
օգտագործելու համար. տվյալների էլեկտրո
նային
հիմնապաշար՝
ճանապարհային,
աշխարհագրական, քարտեզային, հանրային
տրանսպորտի գծերի մասին տեղեկություններով,
հանրային տրանսպորտի երթուղիների մասին
տեղեկություններով, հանրային տրանսպորտի
չվացուցակի և ժամանակացույցի տեղեկու
թյուններով և հանրային տրանսպորտի մասին
այլ տեղեկություններով՝ գրառված համա
կարգչային
կրիչներում.
նավիգացիոն
ծրագրային ապահովում երթուղիները հաշվար
կելու և ցուցադրելու համար. հանրային
տրանսպորտի նավիգացիոն համակարգ, որն
ունի
ինտերակտիվ
թվային
քարտեզով
ցուցասարք, ինտերակտիվ հրահանգներ և
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օգտատերերի ստեղծած տեղեկություններ.
ինտերակտիվ սոցիալական համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
հանրային
աշխարհա
տրանսպորտի,
նավիգացիոն,
գրական, քարտեզային և ճամփորդական
տեղեկությունների առբերման և ցուցադրու
թյան համար. ինտերակտիվ սոցիալական
համակարգչային ծրագրային ապահովում, որը
հնարավորություն
է
տալիս
հանրային
տրանսպորտի,
քարտեզագրական,
նավի
գացիոն, երթևեկության, երթուղիների և
տեսարժան վայրերի մասին տեղեկությունները
փոխանցել հեռահաղորդակցական ցան
ցերին,
բջջային
հեռախոսներին,
նավիգացիոն
սարքերին և այլ բջջային ու ձեռքի սարքերին.
ինտերակտիվ սոցիալական համակարգչային
ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն
է տալիս օգտատերերին տեղեկություններ
փոխանակել իրար հետ. համակարգիչներ և
համակարգչով գործարկվող համակարգեր
ինքնավար,
վարորդի
աջակցությամբ,
կապակցված տրանսպորտային միջոցների,
անօդաչու թռչող սարքերի և դրոնների համար.
համակարգչային սարքավորումների և ծրա
գրային ապահովման հարթակներ, որոնք ունեն
ինտերակտիվ ցուցասարքեր, կառավարման
սարքեր,
համակարգեր,
կառավարման
ազդանշանային համակարգեր, կապակցման
միջոցներ, ներկառուցված համակարգիչներ և
GPS միջոցներ՝ տրանսպորտային միջոցների,
կապակցված տրանսպորտային միջոցների,
ինքնավար և անվարորդ տրանսպորտային
միջոցների համար. բազմախցիկ համակարգեր
տրանսպորտային միջոցներում օգտագործելու
համար. տրանսպորտային միջոցների համար
GPS-ով նավիգացիայի և ուղղորդման, GPS-ով
գտնվելու վայրին հետևելու, GPS-ով քարտեզ
ցուցադրելու և երթուղին հաշվարկելու սարքեր
և տեսագրող ու անլար հեռահաղորդակցական
ցանցային սարքեր տվյալների կամ պատկերի
փոխանցման
համար.
համակարգչային
աշխատածրագրեր
թվային
վիրտուալ
գործակալների, կանխատեսող համակարգերի,
մեքենայական
ուսուցման,
ճանաչողական
գործընթացների ավտոմատացման, օրինաչա
փությունների ճանաչման, տառերի ճանաչման,
տեսողական
հաշվումների,
գիտելիքների
վիրտուալացման, ռոբոտատեխնիկայի, դրոն
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ների և անվարորդ տրանսպորտային միջոց
ների համար. համակարգչային ծրագրային
ապահովում և սարքավորումներ մեքենայի
վարումն
ավտոմատ
հսկելու
համար.
համակարգչային ծրագրային ապահովում և
սարքավորումներ տրանսպորտային միջոցի
վարումն ավտոմատ հսկելու, տրանսպորտային
միջոցներն ինքնավար կառավարելու, նավի
գացիայի, վարորդի աջակցությամբ վարելու և
իքնակառավարելու համար. տրանսպորտային
միջոցներին հետևելու սարքեր՝ բաղկացած
համակարգչային ծրագրային ապահովումից և
համակարգչային սարքավորումներից, տվիչ
ներից, հաղորդիչներից, ընդունիչներից և
դիրքորոշման համաշխարհային արբանյակների
ընդունիչներից՝
բոլորը
տրանսպորտային
միջոցներին հետևելու և հսկելու համար.
դաս
42.
մեքենայական
ուսուցման,
տվյալների մայնինգի, տվյալների հարցման և
տվյալների վերլուծության ոլորտում չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում
առցանց
ռեժիմով.
կոգնիտիվ
հաշվումների,
խոր
ուսուցման, արհեստական բանականության
ոլորտում չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
առցանց ռեժիմով. տվյալների հարցման և
տվյալների վերլուծության ոլորտում չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում.
տվյալների
մայնինգի ոլորտում չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում. կոգնիտիվ հաշվումների, խոր
ուսուցման, արհեստական բանականության
ոլորտում չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում.
երրորդ անձանց համար համակարգչային
ցանցերում տեղեկությունների որոնում և
առբերում. համակարգչային ծառայություններ,
այն է՝ մեքենայական ուսուցման, տվյալների
մայնինգի, տվյալների հարցման և տվյալների
վերլուծության ոլորտում չբեռնվող ծրագրային
ապահովման, կիրառական ծրագրավորման
ինտերֆեյսի (API) և ծրագրային վիջեթի
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
առցանց ռեժիմով. թվային պատկերները
ստանալու, մշակելու, վերլուծելու ու հասկանալու
համար և տեսողական տվյալները քաղելու
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համար համակարգչային տեսողության չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
տրամադրում
առցանց ռեժիմով. չբեռնվող համակարգ
չային ծրագրային ապահովման մշակման
լրակազմերի (SDK) տրամադրում առցանց
ռեժիմով.
համակարգչային
տեսողության,
մեքենայական ուսուցման, խոր ուսուցման,
արհեստական
բանականության,
բնական
լեզվի մշակման, ուսուցման ալգորիթմների և
տվյալների վերլուծության համար չբեռնվող
համակարգչային ծրագրային ապահովման
մշակման լրակազմերի (SDK) տրամադրում
առցանց ռեժիմով. չբեռնվող տեսողական
ծրագրային
ապահովման
տրամադրում
առցանց
ռեժիմով,
որն
արհեստական
բանականության
միջոցով
տեսնում
և
մեկնաբանում է տվյալները, կապակցվում է
սարքավորանքին և պահում, կառավարում ու
մշակում է տվյալներն «ամպում». ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն՝
ամպային
հաշվումների
կարողություններ,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ծառայություններ, հաշվումներ և ամպային
հաշվումներ տրամադրելու համար ծրագրային
ապահովմամբ.
ծրագրային
ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն՝ համաշխարհային
կամ տեղային ցանցի միջոցով հաշվումների
համար ծրագրային ապահովմամբ. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն՝
աշխատածրագրերը ձեռնարկության համա
կարգերին և սարքերին կապակցելու համար
ծրագրային
ապահովման
հարթակով.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
վերաբերյալ, տեղեկությունների տրամադրում
ծրագրային
ապահովման
որպես
(SaaS)
ծառայության
վերաբերյալ.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն՝ ցածր
լատենտությամբ (սպասման տևողությամբ)
և բարձր թողունակությամբ հաշվումների
համար
ծրագրային
ապահովմամբ.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
ծառայություններ՝ աշխատածրագրեր մշակող
ներին
և
բովանդակության
մատակա
րարներին
հաշվումների
կարողություններ
տրամադրելու
համար.
ամպային
հաշ
վումների ծառայություններ՝ ցածր լատեն
տությամբ
(սպասման
տևողությամբ)
և
բարձր
թողունակությամբ
հաշվումներ,
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տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ծառայություններ և համաշխարհային ու
տեղային
ցանցի
միջոցով
հաշվումներ
տրամադրելու համար ծրագրային ապա
հովմամբ.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման ծառայություններ՝ աշխատա
ծրագրեր մշակողներին և բովանդակության
մատակարարներին ամպային հաշվումների
կարողություններ
տրամադրելու
համար.
առցանց ցանցում աշխատածրագրի տեղա
կայումը հնարավոր դարձնելու ծառայու
թյուններ. վերլուծությունների տրամադրման,
հիշապահեստավորման
(քեշավորման),
հաշ
վումների
և
տվյալների
տրաֆիկի
երթուղման ծառայություններ. անվտանգ և
վստահելի հաշվումային ցանց ապահովելու
ծառայություններ. համակարգչային սարքա
վորումների
և
ծրագրային
ապահովման
վերաբերյալ
խորհրդատվություն՝
տարբեր
հարթակների և կապակցված սարքերի համար
աշխատածրագրերի ինտեգրացիայով «ամպի»
հիման վրա միջավայր մշակելու ոլորտում.
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝
տեղեկատվության, կայքերի և ռեսուրսների
համակարգչային
ցանցային
դասիչների
ստեղծում. իրերի համացանցում (IoT) ցանցային
սարքերի
կապակցման,
գործարկման
և
կառավարման համար չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում
առցանց
ռեժիմով.
իրերի
համացանցում (IoT) ցանցային սարքերի
կապակցման, գործարկման և կառավարման
համար չբեռնվող ծրագրային ապահովման
տրամադրում առցանց ռեժիմով. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն.
խորհրդատվություն համակարգիչների և անլար
հաշվումների վերաբերյալ. համակարգչային
ցանցի կառավարման ծառայություններ, այն
է՝ ցանցային համակարգերի մոնիտորինգ
տեխնիկական
նպատակների
համար.
ինտերնետում
թվային
բովանդակության
հոսթինգ. համակարգչային ցանցի մոնիտորինգ,
այն է՝ համակարգչային ցանցերի գործարկ
ման վերաբերյալ տեղեկությունների տրամա
դրում. ցանցային ծրագրային ապահովման
հարմարեցում և համակարգչի օգտվողի
գրաֆիկական
ինտերֆեյսի
նախագծում
երրորդ անձանց համար. համակարգիչների
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մշակման և նախագծման ծառայություններ
և
խորհրդատվություն
համակարգիչների
վերաբերյալ. համակարգչային ծրագրային
ապահովման
ու
սարքավորումների
և
հեռահաղորդակցական
սարքավորանքի
նախագծման և կիրարկման ստանդարտների
մշակում և նախագծում երրորդ անձանց
համար.
հաճախորդներին
և
տեխնիկա
կան
մասնագետներին
համակարգչային
նախագծերի
կառավարման
վերաբերյալ
տեղեկությունների տրամադրում. դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի (GPS) տվյալների
հավաքման, կազմման, մշակման, փոխանցման
և տարածման համար ծրագրային ապահով
ման՝ որպես ծառայություն տրամադրում
առցանց
ռեժիմով.
ճանապարհային,
աշխարհագրական, քարտեզային, հանրային
տրանսպորտի
գծերի
մասին
տեղեկու
թյուններով,
հանրային
տրանսպորտի
երթուղիների
մասին
տեղեկություններով,
հանրային տրանսպորտի չվացուցակի և
ժամանակացույցի
տեղեկություններով
և
հանրային տրանսպորտի մասին այլ տեղեկու
թյուններով չբեռնվող ծրագրային ապա
հովման տրամադրում առցանց ռեժիմով.
երթուղիները հաշվարկելու ու ցուցադրելու
և հանրային տրանսպորտի նավիգացիոն
համակարգի, քարտեզի և ճամփորդության
վերաբերյալ տեղեկությունները փոխանակելու
համար չբեռնվող նավիգացիոն ծրագրային
ապահովման տրամադրում առցանց ռեժիմով.
հանրային տրանսպորտի, քարտեզագրական,
նավիգացիոն, երթևեկության, երթուղիների և
տեսարժան վայրերի մասին տեղեկությունները
փոխանակելու
հնարավորություն
տվող
չբեռնվող
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տրամադրում առցանց ռեժիմով.
ինտերակտիվ սոցիալական համակարգչային
ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն
է տալիս օգտատերերին տեղեկություններ
փոխանակել իրար հետ. համակարգիչներ և
համակարգչով գործարկվող համակարգեր
ինքնավար,
վարորդի
աջակցությամբ,
կապակցված տրանսպորտային միջոցների,
անօդաչու թռչող սարքերի և դրոնների համար.
ինտերակտիվ սոցիալական համակարգչային
ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն
է տալիս օգտատերերին տեղեկություններ
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փոխանակել իրար հետ. տրանսպորտային
միջոցի
վարումն
ավտոմատ
հսկելու,
տրանսպորտային
միջոցներն
ինքնավար
կառավարելու,
նավիգացիայի,
վարորդի
աջակցությամբ վարելու և իքնակառավարելու
համար ծրագրային ապահովման՝ որպես
ծառայություն տրամադրում առցանց ռեժիմով։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201311		

(111) 32027

(220) 15.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 15.07.2030
(730) «Լա Կասա Էսպանոլա» ՍՊԸ, Երևան,
Ավան, Աճառյան 9/1, AM
(442) 01.10.2020
(540)

01/2

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց կապույտ, բաց կանաչ, մանուշակագույն,
դեղին, սպիտակ և մուգ կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
35.
մանկական
խաղալիքների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն.
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում.
զվարճությունների
ծառայու
թյուններ.
մարզական
և
մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում. մանկական
ժամանցի և զարգացման կենտրոններ:
____________________

(210) 20201342		

(111) 32029

(220) 17.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 17.07.2030
(730) Քլեմընթիա Ֆարմըսյութիքլս, Ինք., CA
(442) 01.10.2020
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 40. կահույքի արտադրություն ըստ
պատվերի:
____________________

(210) 20201322		

(111) 32028

(220) 16.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 16.07.2030
(730) «Դի յունիք» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան 3-րդ մ/շ., շ. 1, բն. 9, AM
(442) 17.08.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
ոսկրային
խանգարումների,
կմախքային
խանգարումների, մկանային խանգարումների,
ակնային հիվանդությունների և ուռուցքների
բուժման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20201343		

(111) 32030

(220) 17.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 17.07.2030
(730) Քլեմընթիա Ֆարմըսյութիքլս, Ինք., CA
(442) 01.10.2020
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
ոսկրային
խանգարումների,
կմախքային
խանգարումների, մկանային խանգարումների,
ակնային հիվանդությունների և ուռուցքների
բուժման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20201344		

(111) 32031

(220) 17.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 17.07.2030
(730) Քլեմընթիա Ֆարմըսյութիքլս, Ինք., CA
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
ոսկրային
խանգարումների,
կմախքային
խանգարումների, մկանային խանգարումների,
ակնային հիվանդությունների և ուռուցքների
բուժման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20201345		

(111) 32032

(220) 17.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 17.07.2030
(730) Քլեմընթիա Ֆարմըսյութիքլս, Ինք., CA
(442) 01.10.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
ոսկրային խանգարումների, կմախքային խան
գարումների,
մկանային
խանգարումների,
ակնային հիվանդությունների և ուռուցքների
բուժման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20201366		

(111) 32033

(220) 20.07.2020

(151) 15.01.2021

01/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 20.07.2030
(730) Հալլա Հոլդինգս Քորփորեյշն, KR
(442) 03.08.2020
(540)

(511)
դաս 7. փոփոխական հոսանքի գեներա
տորներ.
անվիկավոր
առանցքակալներ.
առնաց
քակալների ներդրակներ (մեքենաների
համար).
գնդիկավոր
առանցքակալներ.
մեկնասարքեր շարժիչների համար. յուղի
զտիչներ շարժիչների համար. շարժիչների
(հովացման) ռադիատորներ. ներքին այրման
շարժիչների վառոցքի սարքեր. ներքին այրման
շարժիչների վառոցքի մոմեր. օդային ճնշակներ
տրանսպորտային միջոցների համար.
դաս 9. տրանսպորտային միջոցների
ավտոմատ կառավարման սարքեր. արբան
յակային
նավագնացական
սարքեր.
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
միջոցների համար (նավակողային համա
կարգիչներ).
դաս 12. մեղմիչներ ավտոմոբիլների
համար.
արգելակային
կոճղակներ
ավտոմոբիլների
համար.
արգելակային
միջոցների
լրակազմեր
տրանսպորտային
համար. արգելակային սեգմենտներ տրասպոր
տային միջոցների համար. արգելակային
կալուններ
տրասպորտային
միջոցների
տրասպորտային
համար.
արգելակներ
միջոցների
համար.
կախոցների
զսպաններ
տրասպորտային
միջոցների
համար.
հիդրավլիկական
համակարգեր
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
օդաճնշական զսպաններ տրասպորտային
միջոցների համար. կախոցների մեղմիչներ
տրասպորտային միջոցների համար. մեղմիչ
զսպանակներ տրասպորտային միջոցների
համար.
արգելակային
սկավառակներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ժապավենավոր
արգելակներ
տրանսպոր
տային միջոցների համար. արգելակային
մակադրակներ տրանսպորտային միջոցների
համար.
արգելակային
մեխանիզմներ
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տրասպորտային
միջոցների
համար.
արգելակային համակարգեր տրասպորտային
միջոցների
համար
և
դրանց
մասեր.
կոնավոր
արգելակներ
տրասպորտային
միջոցների համար. սահելուց պաշտպանող
հարմարանքներ
տրանսպորտային
միջոց
ների
դողերի
համար.
առանցքակալներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
էլեկտրաշարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
հաստատուն հոսանքի էլեկտրաշարժիչներ
ցամաքային տրասպորտային միջոցների համար.
կցորդիչներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. կցորդիչների ագույցներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20201375		

(111) 32034

(220) 21.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 21.07.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 03.08.2020
(540)

(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
այդ
թվում՝
սիգարներ,
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա
կան սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ, սնուս, ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝
սիգարետի պապիրոսաթուղթ և գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի.
ծխախոտային փայտիկներ. տաքացվող ծխա
խոտային արտադրանք. սիգարետները կամ
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ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր
և դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ. ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201379		

(111) 32035

(220) 21.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 21.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռուզաննա
Գաբրիելյան
Իգնատի,
Սյունիքի
մարզ,
Քաջարան, Աբովյան փ., շ. 13/17, AM
(442) 17.08.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր գույնով:
(511)
դաս 29. միս, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. ամբողջական հավ.
հավի սառեցված մասեր. ճուտ. լոր. հավի
սիրտութոք. լյարդութոք, լյարդ. ամբողջական
հնդկահավ. հնդկահավի սառեցված մասեր.
հնդկահավի սիրտութոք, լյարդութոք. լյարդ
սառեցված, մսից պատրաստված խորտիկներ.
մսից պատրաստված սառեցված պատրաստի
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սնունդ.
նագեթներ
(պաքսիմատի
մեջ
թաթախված մսից գնդիկներ՝ տապակմանը
պատրաստ). պաքսիմատի մեջ թաթախված
հավ. պաքսիմատի մեջ թաթախված լցոններ
և կոտլետներ. կոտլետներ. մսագնդիկների
չափով մասնատված մսի կտորներ. նրբերշիկ.
հնդկահավի
միս
կոտլետների
համար.
մսագնդիկներ.
հնդկահավի
ապխտած
լանջամիս. հնդկահավի ազդրամիս. ապխտած
թռչնամիս. հավի ենթամթերքներ. հավի և
ճտի կիսաֆաբրիկատներ. խոզի կտրածոներ.
տավարի ոսկրազուրկ կտրածոներ. տավարի
ենթամթերքներ. տավարի կիսաֆաբրիկատներ.
տավարի մսից պատրաստի մթերքներ օգտա
գործման համար. սառեցված պատրաստի
կերակուրներ.
տեֆտելի.
մսագնդիկներ.
ապխտած թռչուն. ջերմամշակման ենթարկված
միս. սալյամի (խոզի մսի վերամշակված
մթերքներ). բեկոն. ապխտած խոզի կրծքամիս.
երշիկեղեն. նագեթներ. պաքսիմատապատ
լցոնված մթերքներ, ընդգրկված 29-րդ դասում.
պատրաստի հավեր և ճտեր օգտագործման
համար. պատրաստի հնդկահավ օգտագործման
համար. տավարի մսից պատրաստի մթերքներ
օգտագործման համար, ընդգրկված 29-րդ
դասում. տավարի միս. խոզապուխտ. խոզի
աղած ազդրից մթերքներ. մսից պատրաստված
կիսաֆաբրիկատ. սառեցված սննդամթերք,
մասնավորապես՝ աղացած տավարի մսի ֆարշ
քաբաբի և կոտլետի համար. ջերմամշակման
ենթարկված միս.
դաս 35. մսամթերքի մանրածախ և
մեծածախ վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում. սրճարանների ծառայու
թյուններ, ռեստորանների ծառայություններ.
խորտկարանների ծառայություններ. բարերի
ծառայություններ։
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№ՄԱՍ 1

(442) 17.08.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ,
բաց կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 40. թափոնների փոխադրում և
պահում, թափոնների և վերամշակված նյութի
տեսակավորում (վերամշակում).
դաս 44. այգեգործություն (կանաչապատում),
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության
վնասատուների ոչնչացում:
____________________

(210) 20201447		

(111) 32037

(220) 30.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 30.07.2030
(730) Ամգեն Ինք., US
(442) 17.08.2020
(540)

(740) Մարինե Դավթյան
____________________
(210) 20201400		

(111) 32036

(220) 23.07.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 23.07.2030
(730) «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի
պահպանություն» ՀՈԱԿ, Երևան, Բուզանդի 1/3,
Երևանի քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենք,
AM

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(210) 20201448

(111) 32038

(220) 30.07.2020

(151) 15.01.2021
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№ՄԱՍ 1

(442) 01.09.2020
(540)

			(181) 30.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավօ Լոխոյեան
Անդրանիկի, Երևան, Աբովյան 2/5, բն. 23, AM
(442) 01.09.2020
(540)
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(526) «Սնունդ» և «Food» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
գույնով:
(511)
դաս 29. հումուս (խյուս սիսեռից). մութաբալ
(խյուս սմբուկից):
____________________

(210) 20201497		

(111) 32041

(220) 10.08.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 10.08.2030
(730) Սիրանուշ Ալթունյան, Երևան, Գոգոլի նրբ.
58 տուն, AM
(442) 01.09.2020
(540)

(210) 20201450		

(111) 32039

(526) «գինիներ» և «wines» գրառումներն ինքն

(220) 30.07.2020

(151) 15.01.2021

ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 33. գինիներ. մեղրային ըմպելիք

			(181) 30.07.2030
(730) Յունայթիդ Քարիբբեան Ռամ Լիմիթիդ, BB
(442) 17.08.2020
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ.
թորած գինի. ռոմ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20201477		

(111) 32040

(220) 05.08.2020

(151) 15.01.2021

(մեղրագինի). գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20201499		

(111) 32042

(220) 10.08.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 10.08.2030
(730) «Սկեպդեպ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատուն
յաց 98, AM
(442) 01.09.2020
(540)

			(181) 05.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Արշակյան,
Երևան, Էրեբունու 37, բն. 12, AM
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(526) Բոլոր գրառումները, բացի «LUCH» բառից,

(210) 20201563		

(111) 32045

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(220) 17.08.2020

(151) 15.01.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

			(181) 17.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աստղիկ Սամվելի
Իսկանդարյան, Երևան, Դավիթաշեն թաղ. 2, շ.
2, բն. 46, AM

նարնջագույն, կարմիր և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ավտոպահեստամասերի, լամպերի
և աքսեսուարների մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20201524		

(111) 32043

(220) 12.08.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 12.08.2030
(730) Սուրեն Ալբերտի Հովակիմյան, Երևան,
Կոմիտասի պող., շ. 26, բն. 54, AM
(442) 01.09.2020
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ.
դաս 28. խաղալիքներ:
____________________

(210) 20201527		

(111) 32044

(220) 12.08.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 12.08.2030
(730) Սուրեն Ալբերտի Հովակիմյան, Երևան,
Կոմիտասի պող., շ. 26, բն. 54, AM
(442) 01.09.2020
(540)
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№ՄԱՍ 1

(442) 01.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կանաչ և մուգ կապույտ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 35. հաշվետվությունների կազմում
հաշիվների վերաբերյալ. հարկային հայտա
րարագրերի կազմում. հաշվապահական գրքերի
վարում. խորհրդատվություն աշխատակից
ների
անձնակազմը
կառավարելու
հար
ցերով. խորհրդատվություն գործարարության
կառա
վարման
հարցերով.
տնտեսական
կանխատեսում. վճարման փաստա
թղթերի
նախապատրաստում.
վիճակագրական
տվյալ
ների
հավաքում
և
տրամադրում.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ:
____________________

(210) 20201571		

(111) 32046

(220) 19.08.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 19.08.2030
(730) «Խենթ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք.
Աշտարակ, Ալազանի փ., տուն 11/1, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. հագուստ.
դաս 28. խաղալիքներ:
____________________
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(511)
դաս 35. գովազդ. օգնություն գործա
րարության կառավարման հարցերում. մար
քեթինգ (շուկայավարում).
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ.
միջոցառումների կազմակերպում:
____________________

(210) 20201575		

(111) 32047

(220) 19.08.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 19.08.2030
(730) Կարեն Սամվելի Ասոյան, Երևան,
Ֆանարջյան 37/1, AM
(442) 01.09.2020
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ).
սրճարանների
ծառայություն
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.
ռեստո
րանների
ծառայություններ.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություն
ներ.
բարերի ծառայություններ. վաշոկու ռես
տորանների
ծառայություններ.
արիշտա
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի
ձևավորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
նարգիլեի
բարերի ծառայություններ:
____________________

(526) «SHOES» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
փիրուզագույն, նարնջագույն և սպիտակ գունա
յին համակցությամբ:
(511)
դաս 25. կոշկեղեն:
____________________
(210) 20201594		

(111) 32048

(220) 20.08.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 20.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Ճորճ
Քահքեճյան Ժակի, Երևան, Զարոբյան փ.,
նկուղ 8/1, AM
(442) 01.09.2020
(540)
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№ՄԱՍ 1

(210) 20201639		

(111) 32049

(220) 26.08.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 26.08.2030
(730) Շիցզյաչժուան Յիլին Ֆարմասյութիքլ Քո.,
Լթդ., CN
(442) 16.09.2020
(540)

(511)
դաս 5. սննդային նրբաթելեր. սննդային
հավելումներ. դիետիկ սննդամթերք բժշկական
նպատակների
համար.
դեղամիջոցներ
շնչառական
հիվանդությունների
բուժման
համար. մանրէասպաններ. հականեխիչներ.
ախտահանիչ միջոցներ. դեղամիջոցներ մարդու
համար. դեղագործական պատրաստուկներ.
բույսերի էքստրակտներից պատրաստված
հաբեր բժշկական նպատակների համար.
խոտային
թեյերից
պատրաստված
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հաբեր բժշկական նպատակների համար.
դեղաբույսերից
պատրաստված
հաբեր.
դեղաբույսերից
պատրաստված
դեղա
պա
տիճներ. դեղագործական պատրաստուկներ
սրտանոթային հիվանդությունների բուժման
համար. ձեռքերը լվանալու հակամանրէային
միջոցներ. հակավիրուսային պատրաստուկներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան
____________________

(210) 20201670		

(111) 32051

(220) 28.08.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 28.08.2030
(730) «Մի ընդ գա» ՍՊԸ, Երևան 0008,
Մուրացան 1, AM
(442) 01.10.2020
(540)

(210) 20201641		

(111) 32050

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 26.08.2020

(151) 15.01.2021

մուգ կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային

			(181) 26.08.2030
(730) Շիցզյաչժուան Յիլին Ֆարմասյութիքլ Քո.,
Լթդ., CN
(442) 16.09.2020
(540)

(526) Չինական հիերոգլիֆներով գրված բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ. դեղա
գործական պատրաստուկներ. դիետիկ սննդա
մթերք բժշկական նպատակների համար.
նուտրիցևտիկ պատրաստուկներ թերապևտիկ
կամ բժշկական նպատակներով. բույսերի
էքստրակտներից
պատրաստված
հաբեր
բժշկական նպատակների համար. խոտային
թեյերից պատրաստված հաբեր բժշկական
նպատակների
համար.
դեղաբույսերից
պատրաստված
հաբեր.
դեղաբույսերից
պատրաստված դեղապատիճներ. դեղաբույսեր.
սննդային նրբաթելեր. տոնուսը բարձրացնող
միջոցներ
(դեղային
պատրաստուկներ).
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
համար. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ,
որոնք պարունակում են ամինաթթուներ,
միներալներ և միկրոտարրեր. դեղամիջոցներ
շնչառական
հիվանդությունների
բուժման
համար. հակավիրուսային պատրաստուկներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան
____________________

01/2

№ՄԱՍ 1

համակցությամբ:
(511)
դաս
35.
ներմուծման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ.
փայտա
թեփային և փայտաթելային սալերի
(լամինացված և ոչ լամինացված, տարբեր
գույների և չափերի), պրոֆիլների (տարբեր
գույների, ձևի և չափերի), նրբատախտակի,
սեղանածածկերի
(տարբեր
գույների
և
աքսեսուարների,
չափերի),
կահույքի
ծղնիների,
ուղղորդիչների,
բռնակների,
կախիչների, խողովակների, լվացարանների,
կողպեքների,
պտուտակների,
սպունգի,
կահույքի արտադրության համար անհրաժեշտ
ապրանքների
ներմուծում,
մեծածախ
և
մանրածախ վաճառք։
____________________

(210) 20201695		

(111) 32052

(220) 02.09.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 02.09.2030
(730) Մհեր Շամիլյան, Երևան 0014, Ադոնցի
6/1, բն. 254, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
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(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկներում
կամ ուսումնական հաստատություններում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի ծառայություններ:
____________________

01/2

№ՄԱՍ 1

(442) 16.09.2020
(540)

(526) «MUSIC» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև
(RGB 32, 34, 42, HEX #20222A, CMYK 78, 70, 57,
68), կապույտ (RGB 42, 134, 199, RGB #2A86C7,
CMYK 78, 38, 0, 0) և սպիտակ (RGB 230, 231,
232, HEX #E6E7E8, CMYK 0, 0, 0, 10) գունային

(210) 20201696

(111) 32053

(220) 02.09.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 02.09.2030
(730) Մհեր Շամիլյան, Երևան 0014, Ադոնցի
6/1, բն. 254, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ).
սրճարանների
ծառայություն
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.
ճաշարան
ների ծառայություններ հիմնարկ
ներում
կամ
ուսումնական
հաստա
տություններում.
ինքնասպասարկման
ռեստո
րանների ծառայություններ. խորտկա
րանների ծառայություններ. բարերի ծառա
յություններ. սննդի ձևավորում. տեղեկություն
և խորհրդատվություն սննդի պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20201721		

(111) 32054

(220) 07.09.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 07.09.2030
(730) «Այմուզիք» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն
թաղ. 3, շ. 11, բն. 19, AM

համակցությամբ:
(511)
դաս 9. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր.
դաս 35. երաժշտական ոլորտին վերաբերող
ռադիոգովազդ.
դաս 38. երաժշտական ոլորտում իրակա
նացվող ռադիոհեռարձակում. երաժշտական
ոլորտում
իրականացվող
հեռուստա
հեռարձակում.
երաժշտական
ոլորտում
իրականացվող
անլար
հեռարձակում.
երաժշտական ոլորտին վերաբերող պոդքասթի
հաղորդում.
դաս 41. ոչ բեռնելի երաժշտության առցանց
տրամադրում. երաժշտական արտադրանքի
թողարկում.
վարյետեների
ներկայացում
ներ, երաժշտասրահների ներկայացումներ.
երաժշտական ոլորտին վերաբերող զվարճալի
ռադիոհաղորդումներ. երաժշտական ոլորտին
վերաբերող ռադիո և հեռուստատեսային
ծրագրերի մոնտաժում.
դաս 42. երաժշտական ոլորտին վերաբերող
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական
կատալոգ
ների ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց
համար (ծառայություններ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտում).
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201726		

(111) 32055

(220) 08.09.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 08.09.2030
(730) Արմենիա գրուպ ինթերնեշնլ, US
(442) 01.10.2020
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(540)

01/2

№ՄԱՍ 1

(526) «DENT» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կապույտ, մուգ կապույտ, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն.
ստոմատոլոգիա:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, սպիտակ, կարմիր, նարնջագույն, դեղին,

(210) 20201750		

(111) 32057

կանաչ, երկնագույն, մուգ կապույտ գունային

(220) 09.09.2020

(151) 15.01.2021

համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. չորացրած
մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր.
մրգային
պահածոներ.
պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
պահածոյացված սխտոր. պահածոյացված
սիսեռ. պահածոյացված պղպեղ. մուրաբաներ.
թթու դրած մանր վարունգ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի
խավիար.
պահածոյացված
հատապտուղներ. կոմպոտներ. պահածոյաց
ված լոբազգիներ, պահածոյացված սունկ.
մարինացված սունկ:

			(181) 09.09.2030
(730) «Միլկոմ» ԲԲԸ, RU

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20201737		

(111) 32056

(220) 08.09.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 08.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Մար
գարյան
Գրիշայի,
Երևան,
Շենգավիթ,
Եղբայրության 7, տարածք 14, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(442) 01.10.2020
(540)

(511)
դաս 29. յոգուրտ. կեֆիր. կաթնային
կոկտեյլներ. սերուցքային կրեմ. կարագ. կաթ.
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ կաթ.
թթվեցրած կաթ. կաթի փոշի. կաթնաթթվային
խմորումով եռացրած կաթ. կաթնաթթվային
ըմպելիքներ. կաթի գերակշռությամբ կաթ
նային ըմպելիքներ. կաթնամթերք. սերուցք
(կաթնամթերք). հարած սերուցք. թթվասեր.
կաթնային շիճուկ. կաթնաշոռ. պանիրներ.
կաթնաշոռային պանիրներ.
դաս 30. սառեցրած յոգուրտ (սննդային
սառույց). պաղպաղակ. մրգային պաղպաղակ.
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադա
կաթնային ըմպելիքներ.
դաս
32.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20201757		

(111) 32058

(220) 09.09.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 09.09.2030
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(730) Սեյրան Տիգրանյան, Երևան, Հանրա
պետության 58, բն.32, AM
(442) 01.10.2020
(540)
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ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում.
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
նարգիլեի
բարերի ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների
ծառայություններ.
ճամբարա
տրամադրում.
յին
հարմարությունների
ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկ
ներում
կամ
ուսումնական
հաստա
տու
թյուններում. ժամանակավոր բնակատեղերի
պանսիոնների
ծառայու
վարձակալում.
համար
թյուններ.
զբոսաշրջիկների
տների
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառա
յություններ. ռեստորանների ծառայություն
ներ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում.
հյուրանոցներում.
տեղերի
ամրագրում
ինքնա
սպասարկման ռեստորանների ծառա
յություններ. խորտկարանների ծառայու
թյուն
ներ. պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ.
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի
ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում).
վաշոկու
ռեստորանների

(210) 20201780		

(111) 32059

(220) 15.09.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 15.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր
Մարինե
Աժդահակի Վարդանյան, Երևան 0070, Սիմոն
Վրացյան 86, բն. 4, AM
(442) 01.10.2020
(540)

(511)
դաս 14. ագատներ. ազնիվ մետաղների
ձուլակտորներ. թանկարժեք իրեր սաթից.
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա
թելեր (թանկարժեք իրեր). ապարանջաններ
(թանկարժեք իրեր). կախազարդեր ոսկերչական
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք
իրեր).
շղթաներ
(թանկարժեք
իրեր).
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների
սեղմիչներ. թանկարժեք իրեր փղոսկրից.
զարդարանքներ սև սաթից. ոսկերչական իրեր.
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). մեդալներ.
ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). դեկորատիվ
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր.
ռոդիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր).
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ. մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). գլխարկների ոսկյա
զարդարանքներ.
ականջօղեր.
կոշիկների
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ.
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. արձա
նիկներ, պատկերներ ազնիվ մետաղներից.
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների
գնդասեղներ.
կրծքանշաններ
ազնիվ
մետաղներից. օղակներ բանալիների համար
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(անջատովի օղակներ կախազարդերի կամ
դեկորատիվ զարդերի համար). ուլունքներ
թանկարժեք
և
ոչ
թանկարժեք
իրեր
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք
իրերի
համար.
նախապատրաստվածք
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար.
գլանիկներ
թանկարժեք
իրերի
համար.
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք
մետաղներից բանալիների համար. նվերների
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. միսբահա
(աղոթելու
տերողորմյա).
ասեղնագոր
ծած
ապարանջաններ
մանածագործվածքից
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա).
որպես զարդեր օգտագործվող խաչելություններ.
հանովի
օղակներ
բանալիների
համար.
գլխարկների թանկարժեք գնդասեղներ.
դաս
35.
ազնիվ
մետաղներից
պատրաստված կամ դրանցով պատված
արվեստի օբյեկտների, ոսկերչական իրերի,
զարդերի,
դրանց
բաղադրիչ
մասերի,
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի
մանրածախ վաճառքի նպատակով դրանց
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով և
վաճառք:
(740) Ռուբեն Քալաշյան
____________________

(210) 20201819		

(111) 32060

(220) 21.09.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 21.09.2030
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(442) 01.10.2020
(540)

(511)
դաս 9. համակարգիչներ. ձեռքի համա
կարգիչներ. հիշողության բլոկների սալիկներ.
համակարգչային սարքավորումներ. ինտեգրալ
սխեմաներ. ինտեգրալ սխեմայով հիշողու
թյուններ. չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ).
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միկրոսխեմաների
հավաքածուներ
(չիպ
սետներ). կիսահաղորդիչ պրոցեսորներ. կիսա
հաղորդիչ պրոցեսորների միկրոսխեմաներ.
կիսահաղորդիչ
միկրոսխեմաներ.
միկրո
պրոցեսորներ. տպատախտակներ. էլեկտրո
նային մեկուսատախտակներ. համակարգիչների
մայրական
սալիկներ.
համակարգիչների
հիշողության
բլոկներ.
համակարգիչների
օպերացիոն
համակարգեր.
միկրոկոն
տրոլերներ.
տվյալների
պրոցեսորներ.
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման
կենտրոնական
բլոկներ).
կիսահաղորդիչ
հիշողության
բլոկներ.
ծրագրավորվող
միկրոպրոցեսորներ. թվային և օպտիկական
միկրոպրոցեսորներ. թվային և օպտիկական
տվյալների և ազդանշանների պրոցեսոր
ներ.
տեսաքարտեր. ձայնային քարտեր. տեսա
ձայնային
քարտեր.
տեսագրաֆիկական
արագարարներ. մուլտիմեդիա արագարարներ.
տեսապրոցեսորներ.
տեսապրոցեսորային
սալիկներ. պրոցեսորի բյուրեղի իրաններ և
պատյաններ.
քարտեր,
սկավառակներ,
ժապավեններ,
լարեր,
տեղեկատվության
կրիչներ, միկրոսխեմաներ և էլեկտրոնային
սխեմաներ՝ տվյալների գրառման և փոխանցման
համար. մոդեմներ. սարքեր և գործիքներ՝
տվյալների
մշակման,
պահպանման,
առբերման,
փոխանցման,
ցուցադրման,
ներածման,
արտածման,
սեղմման,
ապասեղմման, ձևափոխման, հեռարձակման և
տպման համար. ներածման և արտածման
համակարգչային սարքեր. աշխատակայաններ
(համակարգիչ).
տվյալների
հիշողության
բլոկներ. տվյալների պահպանման սարքեր.
անվտանգության
համակարգեր
համա
կարգչային սարքավորումների և ծրագրային
ապահովման համար. էլեկտրոնային միկրո
սխեմաների հավաքածուներ. բաղադրիչներ
համակարգիչների և տպասխեմաների համար.
ձայնի արագարարներ. ձայնի, տվյալների,
պատկերի և տեսապատկերի արագարարներ.
հիշողության համակարգեր համակարգիչ
ների
համար.
մալուխներ
և
ադապտերներ.
համակարգչային տերմինալներ և դրանց հետ
օգտագործելու
տպիչներ.
ցուցասարքեր.
հեռահաղորդակցական սարքեր և գործիքներ.
լուսանկարչական ապարատներ և տեսա
խցիկներ. համակարգչային սարքավորանք
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հաշվումների
համար.
համակարգչային
սարքավորանք համաշխարհային կամ տեղային
ցանցի
միջոցով
հաշվումների
համար.
համակարգչային սարքավորանք ամպային
հաշվումների
համար.
համակարգչային
սարքավորանք
ցածր
լատենտությամբ
(սպասման
տևողությամբ)
և
բարձր
թողունակությամբ
հաշվումների
համար.
համակարգչային սարքավորանք անվտանգ
հաշվումային միջավայր ապահովելու համար.
համակարգչային ցանցային սարքավորանք.
համակարգչային հաղորդակցական սերվերներ.
համակարգչային սարքավորանք անվտանգ
ամպային հաշվումների ցանց ապահովելու
համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
հաշվումների
համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
ամպային
հաշվումների
համար.
համա
կարգչային
ծրագրային
ապահովում
համաշխարհային կամ տեղային ցանցի միջո
ցով հաշվումների համար. համակարգչային
ծրագրային ապահովում ցածր լատենտությամբ
(սպասման
տևողությամբ)
և
բարձր
թողունակությամբ
հաշվումների
համար.
համակարգիչների
հիշողության
սարքեր
համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում անվտանգ հաշվումային ցանց
ապահովելու
համար.
համակարգչային
ծրագրային ապահովում անվտանգ ամպային
հաշվումների ցանց ապահովելու համար.
համակարգչային օպերացիոն համակարգի
ծրագրային ապահովում. համակարգչային
համակարգերի ընդլայնումներ, գործիքներ և
օժանդակ ծրագրեր՝ անհատական համա
կարգիչները, ցանցերը, հեռահաղորդակցական
սարքերը և համաշխարհային համակարգչային
ցանցի աշխատածրագրերը կապող աշխատա
ծրագրերի
ոլորտում.
համակարգչային
սարքավորանք և ծրագրային ապահովում՝
իրական ժամանակում տվյալների փոխան
ցումը, հաղորդումը, ստացումը, մշակումը և
թվայնացումը բարելավելու և ապահովելու
համար. համակարգչային ցանցերի ադապ
տերներ.
համակարգչային
ցանցերի
կոնտրոլերներ. համակարգչային ցանցերի
ինտերֆեյսային սարքեր. համակարգչային
ցանցերի հյուսակներ (HUB), կոմուտատորներ և
երթուղիչներ.
միկրոկոնտրոլերներ
իրերի
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համացանցի (IoT) հնարավորությամբ սարքերի
համար.
ներբեռնվող
համակարգչային
ծրագրային ապահովում՝ իրերի համացանցի
(IoT) հնարավորությամբ սարքերը կապակցելու,
գործարկելու
և
կառավարելու
համար.
ներբեռնվող
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում՝ բջջային իրերի համացանցի (IoT)
հնարավորությամբ սարքերը կապակցելու,
գործարկելու
և
կառավարելու
համար.
համակարգչային սարքավորանք և ծրագրային
ապահովում՝
տեղային
և
լայնատարած
համակարգչային
ցանցեր
մշակելու,
սպասարկելու
և
օգտագործելու
համար.
համակարգչային սարքավորանք և ծրագրային
ապահովում՝ ինտերակտիվ տեսալսողական
համակարգչային խորհրդաժողովների համա
կարգեր մշակելու, սպասարկելու և օգտա
գործելու
համար.
համակարգչային
սարքավորանք և ծրագրային ապահովում՝
հեռարձակված տեսա-, ձայնա- և թվային
ազդանշանները
ստանալու,
տվյալների
ցուցադրելու
և
օգտագործելու
համար.
էլեկտրոնային
կառավարման
սարքեր՝
համակարգիչները
և
համաշխարհային
համակարգչային ու հեռահաղորդակցական
ցանցերը՝ հեռուստատեսային և մալուխային
հեռարձակումներին ու սարքավորումներին
փոխկապակցելու և կառավարելու համար.
երթուղիչներ. հյուսակներ (HUB). սերվերներ.
կոմուտատորներ.
ինտեգրալ
սխեմաները
փորձարկելու և ծրագրավորելու սարքեր.
հիշողության
կից
սարքեր
և
բլոկներ.
կիսահաղորդչային սարքեր. համակարգչային
սարքավորանք և ծրագրային ապահովում՝
դեպի տեղային ցանցերը (LAN), վիրտուալ
մասնավոր ցանցերը (VPN), լայնատարած
ցանցերը
(WAN)
և
համաշխարհային
համակարգչային ցանցերը հեռակա մատչում և
հաղորդակցում ստեղծելու, աջակցելու և
կառավարելու
համար.
երթուղիչների,
կոմուտատորների, հյուսակների (HUB) և
սերվերների
օպերացիոն
համակարգ.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
գործիքներ
երրորդ
անձանց
աշխատա
ծրագրերին աջակցելու համար. համակարգ
չային
սարքավորանք
և
ծրագրային
ապահո
վում՝ անլար ցանցային հաղորդակ
ցություն
ների համար. ներբեռնելի էլեկտրո
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նային
հրապարակումներ
էլեկտրոնի
կայի,
կիսահաղորդիչների և միահավաք էլեկտրո
նային
սարքավորանքի
և
սարքերի,
համակարգիչների,
հեռահաղորդակցության,
զվարճանքի, հեռախոսակապի, լարային ու
անլար հեռահաղորդակցության բնագավառում.
համակարգչային
սարքավորանք
մեքենա
յական տեսողության, մեքենայական ուսուց
ման,
խոր
ուսուցման,
արհեստական
բանականության, բնական լեզվի մշակման,
ուսուցման
ալգորիթմների
և
տվյալների
վերլուծության մեջ օգտագործելու համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
մեքենայական ուսուցման, տվյալների հարցման
և
տվյալների
վերլուծության
համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
կոգնիտիվ հաշվումների, խոր ուսուցման),
արհեստական
բանականության
համար.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակ կոգնիտիվ հաշվումների համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
տվյալների
գրաֆիկական
ներկայացման
համար. օրինաչափությունների ճանաչման
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
տվյալների մայնինգի համար. համակարգչային
տեսողության ծրագրային ապահովում թվային
պատկերները ստանալու, մշակելու, վերլուծելու
ու հասկանալու համար և տեսողական
տվյալները քաղելու համար. համակարգչային
ծրագրային ապահովման մշակման լրակազմեր
(SDK). համակարգչային ծրագրային ապա
հովման
մշակման
լրակազմեր
(SDK)
համակարգչային տեսողության, մեքենայական
ուսուցման, խոր ուսուցման, արհեստական
բանականության, բնական լեզվի մշակման,
ուսուցման
ալգորիթմների
և
տվյալների
վերլուծության համար. գրառված և բեռնվող
տեսողական ծրագրային ապահովում, որն
արհեստական
բանականության
միջոցով
տեսնում և մեկնաբանում է տվյալները,
կապակցվում է սարքավորանքին և պահում,
կառավարում ու մշակում է տվյալներն
«ամպում». համակարգչային սարքավորանք և
ծրագրային ապահովում՝ ձայնի, պատկերի,
գրաֆիկայի և տվյալների գրառման, մշակման,
ստացման, վերարտադրման, փոխանցման,
ձևափոխման,
սեղմման,
ապասեղմման,
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հեռարձակման, միաձուլման և բարելավման
համար. ալգորիթմական ծրագրային ապա
հովում համակարգիչների գործարկման և
կառավարման
համար.
համակարգչային
սարքավորանք և ծրագրային ապահովում՝
իրական
ժամանակում
ձայնային
և
տեսագրաֆիկական
տեղեկությունների
փոխանցումը,
հաղորդումը,
ստացումը,
մշակումը և թվայնացումը բարելավելու և
ապահովելու համար. բեռնվող և գրառված
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի
(GPS) տվյալների հավաքման, կազմման,
մշակման, փոխանցման և տարածման համար՝
ֆիքսված, շարժական և ձեռքի սարքերում
օգտագործելու համար. տվյալների էլեկտրո
նային
հիմնապաշար՝
ճանապարհային,
աշխարհագրական, քարտեզային, հանրային
տրանս
պորտի գծերի մասին տեղեկություն
ներով, հանրային տրանսպորտի երթուղիների
մասին տեղեկություններով, հանրային տրանս
պորտի չվացուցակի և ժամանակացույցի
տեղեկություններով և հանրային տրանսպորտի
մասին այլ տեղեկություններով՝ գրառված
համակարգչային կրիչներում. նավիգացիոն
ապահովում
երթուղիները
ծրագրային
հաշվարկելու և ցուցադրելու համար. հանրային
տրանսպորտի նավիգացիոն համակարգ, որն
ունի
ինտերակտիվ
թվային
քարտեզով
ցուցասարք, ինտերակտիվ հրահանգներ և
օգտատերերի ստեղծած տեղեկություններ.
ինտերակտիվ սոցիալական համակարգչային
ծրագրային ապահովում հանրային տրանս
պորտի, նավիգացիոն, աշխարհագրական,
քարտեզային և ճամփորդական տեղեկու
թյունների առբերման և ցուցադրության համար.
ինտերակտիվ սոցիալական համակարգչային
ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն
է
տալիս
հանրային
տրանսպորտի,
քարտեզագրական,
նավիգացիոն,
երթևե
կության, երթուղիների և տեսարժան վայրերի
մասին տեղեկությունները փոխանցել հեռա
հաղորդակցական
ցանցերին,
բջջային
հեռախոսներին, նավիգացիոն սարքերին և այլ
բջջային ու ձեռքի սարքերին. ինտերակտիվ
սոցիալական համակարգչային ծրագրային
ապահովում, որը հնարավորություն է տալիս
օգտատերերին տեղեկություններ փոխանակել
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իրար հետ. համակարգիչներ և համակարգչով
գործարկվող
համակարգեր
ինքնավար,
վարորդի
աջակցությամբ,
կապակցված
տրանսպորտային միջոցների, անօդաչու թռչող
սարքերի և դրոնների համար. համակարգչային
սարքավորումների և ծրագրային ապահովման
հարթակներ, որոնք ունեն ինտերակտիվ
ցուցասարքեր, կառավարման համակարգեր,
կառավարման
սարքեր,
ազդանշանային
համակարգեր,
կապակցման
միջոցներ,
ներկառուցված
համակարգիչներ
և
GPS
միջոցներ՝
տրանսպորտային
միջոցների,
կապակցված տրանսպորտային միջոցների,
ինքնավար և անվարորդ տրանսպորտային
միջոցների համար. բազմախցիկ համակարգեր
տրանսպորտային միջոցներում օգտագործելու
համար. տրանսպորտային միջոցների համար
GPS-ով նավիգացիայի և ուղղորդման, GPS-ով
գտնվելու վայրին հետևելու, GPS-ով քարտեզ
ցուցադրելու և երթուղին հաշվարկելու սարքեր
և տեսագրող ու անլար հեռահաղորդակցական
ցանցային սարքեր տվյալների կամ պատկերի
փոխանցման
համար.
համակարգչային
աշխատածրագրեր թվային վիրտուալ գործա
համակարգերի,
կալների,
կանխատեսող
մեքենայական
ուսուցման,
ճանաչողական
գործընթացների ավտոմատացման, օրինա
տառերի
չափությունների
ճանաչման,
ճանաչման,
տեսողական
հաշվումների,
գիտելիքների
վիրտուալացման,
ռոբոտա
տեխնիկայի,
դրոնների
և
անվարորդ
տրանսպորտային միջոցների համար. համա
կարգչային
ծրագրային
ապահովում
և
սարքավորումներ մեքենայի վարումն ավտոմատ
հսկելու համար. համակարգչային ծրագրային
ապահովում և սարքավորումներ տրանս
պորտային միջոցի վարումն ավտոմատ հսկելու,
տրանսպորտային
միջոցներն
ինքնավար
կառավարելու,
նավիգացիայի,
վարորդի
աջակցությամբ վարելու և իքնակառավարելու
համար.
տրանսպորտային
միջոցներին
հետևելու սարքեր՝ բաղկացած համակարգչային
ծրագրային ապահովումից և համակարգչային
սարքավորումներից,
տվիչներից,
հաղոր
դիչներից, ընդունիչներից և դիրքորոշման
համաշխարհային
արբանյակների
ընդու
նիչներից՝ բոլորը տրանսպորտային միջոցներին
հետևելու և հսկելու համար.
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դաս
42.
մեքենայական
ուսուցման,
տվյալների մայնինգի, տվյալների հարցման և
տվյալների վերլուծության ոլորտում չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում
առցանց
ռեժիմով.
կոգնիտիվ
հաշվումների,
խոր
ուսուցման, արհեստական բանականության
ոլորտում չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
առցանց ռեժիմով. տվյալների հարցման և
տվյալների վերլուծության ոլորտում չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում.
տվյալների
մայնինգի ոլորտում չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում. կոգնիտիվ հաշվումների, խոր
ուսուցման, արհեստական բանականության
ոլորտում չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում.
երրորդ անձանց համար համակարգչային
ցանցերում տեղեկությունների որոնում և
առբերում. համակարգչային ծառայություններ,
այն է՝ մեքենայական ուսուցման, տվյալների
մայնինգի, տվյալների հարցման և տվյալների
վերլուծության ոլորտում չբեռնվող ծրագրային
ապահովման, կիրառական ծրագրավորման
ինտերֆեյսի (API) և ծրագրային վիջեթի
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
առցանց ռեժիմով. թվային պատկերները
ստանալու, մշակելու, վերլուծելու ու հասկանալու
համար և տեսողական տվյալները քաղելու
համար համակարգչային տեսողության չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման
տրամադրում
առցանց ռեժիմով. չբեռնվող համակարգչային
ծրագրային ապահովման մշակման լրա
կազմերի
(SDK)
տրամադրում
առցանց
ռեժիմով.
համակարգչային
տեսողության,
մեքենայական ուսուցման, խոր ուսուցման,
արհեստական
բանականության,
բնական
լեզվի մշակման, ուսուցման ալգորիթմների և
տվյալների վերլուծության համար չբեռնվող
համակարգչային ծրագրային ապահովման
մշակման լրակազմերի (SDK) տրամադրում
առցանց ռեժիմով. չբեռնվող տեսողական
ծրագրային
ապահովման
տրամադրում
առցանց
ռեժիմով,
որն
արհեստական
բանականության
միջոցով
տեսնում
և
մեկնաբանում է տվյալները, կապակցվում է
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սարքավորանքին և պահում, կառավարում ու
մշակում է տվյալներն «ամպում». ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն՝
ամպային
հաշվումների
կարողություններ,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ծառայություններ, հաշվումներ և ամպային
հաշվումներ տրամադրելու համար ծրագրային
ապահովմամբ.
ծրագրային
ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն՝ համաշխարհային
կամ տեղային ցանցի միջոցով հաշվումների
համար ծրագրային ապահովմամբ. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն՝
աշխատածրագրերը ձեռնարկության համա
կարգերին և սարքերին կապակցելու համար
ծրագրային
ապահովման
հարթակով.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
վերաբերյալ, տեղեկությունների տրամադրում
ծրագրային
ապահովման
որպես
(SaaS)
ծառայության
վերաբերյալ.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն՝ ցածր
լատենտությամբ (սպասման տևողությամբ)
և բարձր թողունակությամբ հաշվումների
համար
ծրագրային
ապահովմամբ.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
ծառայություններ՝ աշխատածրագրեր մշակող
ներին
և
բովանդակության
մատակա
րարներին
հաշվումների
կարողություններ
տրամադրելու համար. ամպային հաշվում
ների
ծառայություններ՝
ցածր
լատեն
տությամբ
(սպասման
տևողությամբ)
և
բարձր
թողունակությամբ
հաշվումներ,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ծառայություններ և համաշխարհային ու
տեղային
ցանցի
միջոցով
հաշվումներ
տրամադրելու համար ծրագրային ապա
հովմամբ.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման ծառայություններ՝ աշխատա
ծրագրեր մշակողներին և բովանդակության
մատակարարներին ամպային հաշվումների
կարողություններ
տրամադրելու
համար.
առցանց ցանցում աշխատածրագրի տեղա
կայումը հնարավոր դարձնելու ծառայություն
ներ.
վերլուծությունների
տրամադրման,
հիշապահեստավորման
(քեշավորման),
հաշվումների
և
տվյալների
տրաֆիկի
երթուղման ծառայություններ. անվտանգ և
վստահելի հաշվումային ցանց ապահովելու
ծառայություններ. համակարգչային սարքա
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վորումների
և
ծրագրային
ապահովման
վերաբերյալ
խորհրդատվություն՝
տարբեր
հարթակների և կապակցված սարքերի համար
աշխատածրագրերի ինտեգրացիայով «ամպի»
հիման վրա միջավայր մշակելու ոլորտում.
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝
տեղեկատվության, կայքերի և ռեսուրսների
համակարգչային
ցանցային
դասիչների
ստեղծում. իրերի համացանցում (IoT) ցանցային
սարքերի
կապակցման,
գործարկման
և
կառավարման համար չբեռնվող ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում
առցանց
ռեժիմով.
իրերի
համացանցում (IoT) ցանցային սարքերի
կապակցման, գործարկման և կառավարման
համար չբեռնվող ծրագրային ապահովման
տրամադրում առցանց ռեժիմով. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն.
խորհրդատվություն համակարգիչների և անլար
հաշվումների վերաբերյալ. համակարգչային
ցանցի կառավարման ծառայություններ, այն
է՝ ցանցային համակարգերի մոնիտորինգ
տեխնիկական
նպատակների
համար.
ինտերնետում
թվային
բովանդակության
հոսթինգ. համակարգչային ցանցի մոնիտորինգ,
այն է՝ համակարգչային ցանցերի գործարկման
վերաբերյալ
տեղեկությունների
տրամա
դրում. ցանցային ծրագրային ապահովման
հարմարեցում և համակարգչի օգտվողի
գրաֆիկական
ինտերֆեյսի
նախագծում
երրորդ անձանց համար. համակարգիչների
մշակման և նախագծման ծառայություններ
և
խորհրդատվություն
համակարգիչների
վերաբերյալ. համակարգչային ծրագրային
ապահովման
ու
սարքավորումների
և
հեռահաղորդակցական
սարքավորանքի
նախագծման և կիրարկման ստանդարտների
մշակում և նախագծում երրորդ անձանց
համար.
հաճախորդներին
և
տեխնիկա
կան
մասնագետներին
համակարգչային
նախա
գծերի
կառավարման
վերաբերյալ
տեղեկությունների տրամադրում. դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի (GPS) տվյալների
հավաքման, կազմման, մշակման, փոխանցման
և տարածման համար ծրագրային ապահով
ման՝ որպես ծառայություն տրամադրում
առցանց
ռեժիմով.
ճանապարհային,
աշխարհագրական,
քարտեզային,
հան
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րային
տրանսպորտի
գծերի
մասին
տեղեկություններով, հանրային տրանսպորտի
երթուղիների
մասին
տեղեկություններով,
հանրային տրանսպորտի չվացուցակի և
ժամանակացույցի
տեղեկություններով
և հան
րային տրանսպորտի մասին այլ
տեղեկու
թյուններով
չբեռնվող
ծրագրային
ապահովման տրամադրում առցանց ռեժիմով.
երթուղիները հաշվարկելու ու ցուցադրելու
և հանրային տրանսպորտի նավիգացիոն
համակարգի, քարտեզի և ճամփորդության
վերաբերյալ տեղեկությունները փոխանակելու
համար չբեռնվող նավիգացիոն ծրագրային
ապահովման տրամադրում առցանց ռեժիմով.
հանրային տրանսպորտի, քարտեզագրական,
նավիգացիոն, երթևեկության, երթուղիների և
տեսարժան վայրերի մասին տեղեկությունները
փոխանակելու
հնարավորություն
տվող
չբեռնվող
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տրամադրում առցանց ռեժիմով.
ինտերակտիվ սոցիալական համակարգչային
ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն
է տալիս օգտատերերին տեղեկություններ
փոխանակել իրար հետ. համակարգիչներ և
համակարգչով գործարկվող համակարգեր
ինքնավար,
վարորդի
աջակցությամբ,
կապակցված տրանսպորտային միջոցների,
անօդաչու թռչող սարքերի և դրոնների համար.
ինտերակտիվ սոցիալական համակարգչային
ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն
է տալիս օգտատերերին տեղեկություններ
փոխանակել իրար հետ. տրանսպորտային
միջոցի
վարումն
ավտոմատ
հսկելու,
տրանսպորտային
միջոցներն
ինքնավար
կառավարելու,
նավիգացիայի,
վարորդի
աջակցությամբ վարելու և իքնակառավարելու
համար ծրագրային ապահովման՝ որպես
ծառայություն տրամադրում առցանց ռեժիմով։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201827		

(111) 32061

(220) 23.09.2020
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			(181) 23.09.2030
(730) Ֆոր Սիզնս Հոթելս (Բարբադոս) Լթդ, BB
(442) 01.10.2020
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(540)
(511)
դաս 36. բնակարանների, համատի
րությունների, «թայմշեր» սեփականության,
ինտերվալային համատեղ սեփականությամբ
անշարժ գույքի, կոմերցիոն նշանակության
անշարժ գույքի, առևտրի կենտրոնների,
առևտրային
մոլերի,
դրանց
առնչվող
ցանկացած տեսակի կամ հարմարավետու
թյան կամ կահավորվածության անշարժ
գույքի,
ներառյալ`
առողջարանների,
մարզասրահների,
ռեստորանների,
սրճա
րանների,
գեղեցկության
սրահների,
տղամարդկանց վարսավիրանոցների, բարերի,
ճաշասրահների, բանկետների դահլիճների
և
կոնֆերանս-սենյակների
զարգացման,
ձեռքբերման, վաճառքի, ֆինանսավորման,
կառավարման,
շահագործման,
վարձա
տրման, առաջխաղացման և միջնորդային
գործունեության հետ կապված ծառայու
թյուններ. անշարժ գույքի փոխանակման
հետ կապված ծառայություններ, ներառյալ՝
«թայմշեր»
սեփականության
կամ
այլ
տիպի
համատեղ
սեփականության
փոխանակման կազմակերպումը. բնակելի
ֆոնդի
կառավարում.
կառավարման
ծառայություններ, ներառյալ՝ կացարանների
կառավարման ծառայությունը. բնակարենների,
շենքերի, տների, համատիրությունների և
այլ բնակելի կացարանների վարձակալում
և վարձատրություն. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ. անշարժ գույքի
փոխանակման կազմակերպում, ներառյալ՝
«թայմշեր» սեփականության կամ այլ տիպի
համատեղ
սեփականության
փոխանակ
ման
կազմակերպումը.
բնակարանային
կացարանների տրամադրում. բնակարան
ների
վարձակալություն.
բնակարանների
վարձակալություն
այլ
անձանց
համար.
ծառայություններ կապված բնակարանների
հետ.
վերը
նշվածների
վերաբերյալ
խորհրդատվական ծառայություններ.
դաս 43. ժամանակավոր կացարաններ.
սննդամթերքի և ըմպլեիքների մատուցման
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա
տեղերի
վարձակալում.
ժամանակավոր
բնակատեղերի
ծառայութուն.
տեղերի
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ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար. հյուրանոցային և հանգստյան տների
ծառայություններ.
տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. բարերի ծառայություններ. ժամանա
կավոր բնակեցման համար ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում).
տեղերի
ամրագրմամբ
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող
գործակալություններ. սենյակների, դահլիճ
ների վարձակալում հավաքների համար.
լուսավորող սարքերի վարձույթ. կահույքի,
սեղանի,
սպիտակեղենի
և
ամանեղենի
վարձույթ. խոհանոցային սարքերի վարձույթ.
ծերանոցների ծառայություններ. վրանների
վարձույթ.
շարժական
շինությունների
վարձույթ. կոնֆերանսների հարմարությունների
ապահովում.
պանսիոններ
կենդանիների
համար. մանկամսուրների ծառայություններ.
սննդի
պատրաստման
և
բանկետների
ծառայութնուններ.
զբոսանավի
վրա
ժամանակավոր բնակատեղերի ապահովման
ծառայություններ.
զբոսանավի
վրա
ռեստորանային և բարային ծառայություններ.
վերը
նշված
բոլոր
ծառայությունները՝
մատուցված
էլեկտրոնային
կամ
օնլայն
եղանակով
(համակարգչային
տվյալների
շտեմարաններ
օգտագործելով
կամ
համացանցով). վերոհիշյալ ծառայություննե
րին
վերաբերող
տեղեկատվական
և
խորհրդատվական ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20201866

(111) 32062

(220) 24.09.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 24.09.2030
(730) Սևակ Գրիգորյան, Արմավիրի մարզ, գ.
Մերձավան, Երիտասարդների 19, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի. հացահատիկի հիմքով
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թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի. վիսկի.
բրենդի.
գինիներ.
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի
խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20201929		

(111) 32063

(220) 30.09.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 30.09.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchatel, Switzerland, CH
(442) 16.10.2020
(310) 34915 (320) 14.04.2020 (330) AD
(540)

(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
այդ
թվում՝
սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝
ծխախոտաթուղթ և գլանակներ, սիգարետի
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի
համար, արկղիկներ սիգարետների համար
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի.
ծխախոտային
փայտիկներ,
տաքացվող
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները կամ
ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր
և դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
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էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201968

(111) 32064

(220) 09.10.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 09.10.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 16.10.2020
(310) 35244 (320) 03.09.2020 (330) AD
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրոնային սիգարետների
մարտկոցներ.
մարտկոցներ
ծխախոտի
տաքացման
համար
օգտագործվող
էլեկտրոնային սարքերի համար, լիցքա
վորող
սարքեր
ծխախոտի
տաքացման
համար
օգտագործվող
էլեկտրոնային
սարքերի համար. ՀՀԴ (USB) լիցքավորող
սարքեր ծխախոտի տաքացման համար
օգտագործվող
էլեկտրոնային
սարքերի
համար. ավտոմեքենայի լիցքավորող սարքեր
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
ավտոմեքենայի լիցքավորող սարքեր ծխախոտի
տաքացման համար օգտագործվող սարքերի
համար. կուտակիչների լիցքավորող սարքեր
էլեկտրոնային սիգարետների համար.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների
մորթիներ.
կաշվից
կամ
կաշվի նմանակումներից բազմաֆունկցիո
նալ
պայուսակներ,
թղթապայուսակներ,
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պատյաններ
տեղափոխման
համար,
թղթադրամների
դրամապանակներ,
դրամա
պանակներ,
ծալովի
պատյաններ,
քսակ
ներ,
դրամաքսակներ,
բանալիների
պատյաններ, այցեքարտերի թղթապանակներ,
ուղեբեռների
հաշվեպիտակներ,
կանացի
պայուսակներ. սնդուկներ, ճամփորդական
ճամպրուկներ,
ուղեպայուսակներ,
պորտ
պլեդներ,
թիկնապայուսակներ,
դատարկ
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար.
անձրևի և արևի հովանոցներ, ձեռնափայտեր.
դաս 35. մանրածախ վաճառքի և առցանց
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ, որոնք
վերաբերում են տաքացվող ծխախոտային
արտադրանքին, էլեկտրոնային սիգարետներին,
ծխելու էլեկտրոնային սարքերին, սիգարետները
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային
սարքերին և դրանց մասերին, բերանի
ցողացիրներին, էլեկտրոնային սիգարետների
և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի համար
գոլորշիարարներին, սիգարետի էլեկտրոնային
վերալիցքավորվող պատյաններին, վերոնշյալ
ապրանքների համար լիցքավորող սարքերին
և լիցքավորման կայաններին, տաքացված
սիգարետների և տաքացված ծխախոտային
փայտիկների
մարման
սարքերին,
վերը
նշված ապրանքների համար մասերին և
կցամասերին, էլեկտրոնային սիգարետների
համար նիկոտին պարունակող հեղուկին,
ծխախոտի փոխարինիչներին (ոչ բուժական
նպատակների համար), ծխելու պիտույքներին,
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար պաշտպանիչ
պատյաններին, դեկորատիվ ծածկոցներին
և տեղափոխման համար պատյաններին,
մաքրման
պարագաներին,
կենցաղային
ապրանքներին. շուկայագիտական (մարքե
թինգային)
հետազոտություններ,
շուկայի
ուսումնասիրություն, շուկայի հետախուզա
կան
ծառայություններ,
հասարակական
կարծիքի
հետազոտում.
հաճախորդների
հետ
հարաբերությունների
կառավարում.
հաճախորդների սպասարկման կառավարում.
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. բոլոր նշված ծառայությունները
բացառապես վերաբերում են էլեկտրոնային
սիգարետներին,
ծխախոտը
տաքացնող
սարքերին, ծխելու էլեկտրոնային սարքերին
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և էլեկտրոնային սիգարետների, ծխախոտը
տաքացնող սարքերի և ծխելու էլեկտրոնային
սարքերի մարտկոցներին և կուտակիչների
լիցքավորող սարքերին.
դաս 37. էլեկտրոնային սիգարետների,
ծխախոտը տաքացնող սարքերի և ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրոնային
սիգարետների,
ծխախոտը
տաքացնող
սարքերի և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի
մարտկոցների և կուտակիչների լիցքավորող
սարքերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. բոլոր նշված ծառայությունները
բացառապես վերաբերում են էլեկտրոնային
սիգարետներին,
ծխախոտը
տաքացնող
սարքերին, ծխելու էլեկտրոնային սարքերին
և էլեկտրոնային սիգարետների, ծխախոտը
տաքացնող սարքերի և ծխելու էլեկտրոնային
սարքերի մարտկոցներին և կուտակիչների
լիցքավորող սարքերին.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ.
միջոցառումների կազմակերպում մշակութային
և զվարճանքի նպատակով. մշակութային
գործունեության կազմակերպում։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201969

(111) 32065

(220) 09.10.2020

(151) 15.01.2021

			(181) 09.10.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 16.10.2020
(310) 35243 (320) 28.08.2020 (330) AD
(540)
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ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝
ծխախոտաթուղթ և սիգարետի գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի.
ծխախոտային
փայտիկներ,
տաքացվող
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային
սարքեր
և
դրանց
մասեր՝
ներշնչման
համար նիկոտին պարունակող աերոզոլի
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար.
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին
փոխարինող
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների
համար բերանի ցողացիրներ, ծխախոտային
արտադրանք և ծխախոտի փոխարինիչներ.
ծխելու պիտույքներ էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների
համար մասեր և կցամասեր՝ ներառված 34-րդ
դասում. սարքեր տաքացված սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես
նաև
տաքացված
ծխախոտային փայտիկների մարման համար.
սիգարետի էլեկտրոնային վերալիցքավորվող
պատյաններ.
պաշտպանիչ
պատյաններ,
դեկորատիվ
ծածկոցներ
և
տեղափոխ
ման համար պատյաններ էլեկտրոնային
սիգարետների,
ծխախոտը
տաքացնող
սարքերի և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի
համար. ավտոմեքենայում տեղադրվող բնիկներ
և

բռնիչներ

էլեկտրոնային

սիգարետների,

ծխախոտը տաքացնող սարքերի և ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. տարաներ
(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
այդ
թվում՝
սիգարներ,
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա
կան սիգարետները փաթաթելու համար,

օգտագործված տաքացված ծխախոտային
փայտիկների համար. մաքրիչներ, մաքրող
պատրաստուկներ, մաքրման պարագաներ
և
մաքրող
խոզանակներ
էլեկտրոնային
սիգարետների, ծխախոտը տաքացնող սարքերի
և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.01.2021

01/2

№ՄԱՍ 1

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

6176		

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

06.07.2030

Լազարդ Սթրեթիջիք Քոորդինեյշն Քամփնի ԼԼՔ,

				
6177		

06.07.2030

				
6179		

06.07.2030

				

Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, US
Լազարդ Սթրեթիջիք Քոորդինեյշն Քամփնի ԼԼՔ,
Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, US
Լազարդ Սթրեթիջիք Քոորդինեյշն Քամփնի ԼԼՔ,
Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, US

6205		

20.11.2030

Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

6207		

27.11.2030

Քորնինգ Ինքորփորեյթիդ, Նյու Յորքի նահանգ, US

6292		

27.12.2030

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

6293		

27.12.2030

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

6396		

07.12.2030

ԹիԲիԷլ Լայսընսինգ ԷլԷլՍի, US

6397		

07.12.2030

ԹիԲիԷլ Լայսընսինգ ԷլԷլՍի, US

6697		

23.02.2031

ՅԿԿ Քորփորեյշն, JP

16157		

15.06.2030

«Վիվա-Ման գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 1-ին նրբ. 16, բն. 30, AM

16424

17.06.2030

«Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

16425

17.06.2030

«Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

16426

17.06.2030

«Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

16427

17.06.2030

«Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

16428

17.06.2030

«Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

16429

17.06.2030

«Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

17078

24.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17079

24.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17080

24.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17148

02.03.2031

«Միլլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի 48ա, AM

17159

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17160

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17161		

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.01.2021

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը
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№ՄԱՍ 1

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

17162		

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17163

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17164

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17165

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17166

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17167		

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17168

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17169

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17170

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17171		

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17172		

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17173		

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17174		

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17175		

15.12.2030

«ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17197		

11.01.2031

Ամջեն Ինք., US

17198

11.01.2031

Ամջեն Ինք., US

17267

16.03.2031

«Արեգ Պետրոսյան և գործընկեր» ՍՊԸ, 0203,

				

ք. Աշտարակ, Գիտավան ՖՀԻ 10/8, AM

17298

22.03.2031

Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

17299

22.03.2031

Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

17357

16.02.2031

Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP

17445

04.04.2031

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

17446

04.04.2031

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

17527

31.01.2031

Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

17528

31.01.2031

Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

17733

23.12.2030

Դը Վայքինգ Քորփորեյշն, US

18629

02.12.2031

ԱրԻԷլԷքս ԷլԷլՍԻ, RU

18706

22.12.2031

Քասթրոլ Լիմիթիդ, GB
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
18.01.2021

№

01/2

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A61K 6/00

3426 A

A61K 8/00

3427 A

50
50

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
18.01.2021

№

01/2

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 2498
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 30529
73 (1) Լիցենզատու Անահիտ Նորիկի Պողոսյան,
ք. Հրազդան, Ջրառատ թաղ., տուն 477, AM
73 (2) Լիցենզառու «Ռավիտա» ՍՊԸ, Երևան
0060, Ծառավ աղբյուրի փ., շ. 55/33, բն. 17, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
28.12.2020
____________________
Գրանցում No 2499
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29785, 29770
73 (1) Իրավատեր ԷյԴիՓի, ԷլԷլՍի, One ADP
Boulevard, Roseland, New Jersey 07068, United
States, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷյԴիՓի, Ինք.,
One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,
United States, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
29.12.2020
____________________

Գրանցում No 2500
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27065, 27066
73 (1) Իրավատեր Սելջին Քորփորեյշն, 86 Morris
Avenue, Summit, New Jersey 07901, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սելջին Ինթերնեյշնլ
ԱյԱյ Սարլ, Rue du Pre-Jorat 14, 2108 Couvet, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
			
Հանրապետություն
Գրանցված է
29.12.2020
____________________

Գրանցում No 2501
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27065, 27066
73 (1) Իրավատեր Սելջին Ինթերնեյշնլ ԱյԱյ Սարլ,
Rue du Pre-Jorat 14, 2108 Couvet, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ռեսեպտոս ԼԼՔ,
430 East 29th Street, New York, NY 10016, United
States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
29.12.2020
____________________
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№

01/2

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

3016
3055

20.06.2020
30.06.2020

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

519U
561U

21.06.2020
27.06.2020

Տեղեկություններ
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

375 S

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

30.06.2020
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
18.01.2021

01/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2021.01 (11) 3426
(13) A
A61K 6/00
(21) AM20200091
(22) 12.10.2020

(51) 2021.01 (11) 3427
(13) A
A61K 8/00
(21) AM20200092
(22) 14.10.2020

(72) Жанна Хачатрян (AM)
(73) Жанна Хачатрян, 0052, Ереван, ул. Царав
Ахбюри 55/20, кв. 76 (AM)

(72) Рипсиме Бабаян (AM)
(73) Рипсиме Бабаян, 0091, Ереван, шоссе
Тбилисян 35/2, кв. 10 (AM)

(54) Композиция для пломбирования
корневых каналов зубов

(54) Средства для полоскания полости рта

(57) Изобретение относится к терапевтической
стоматологии, в частности, к композициям для
временного пломбирования корневых каналов
зубов и может найти широкое применение
в общей практике, в частности, в процессе
эндодонтических вмешательств для лечения
пульпитов и периодонтитов, профилактики
осложнений и рецидивов, в качестве временного
наполнителя корневых каналов зубов.
Композиция для пломбирования корневых
каналов зубов включает следующие компоненты,
мас.%: оксид цинка – 35,0-45,0; эвгенол – 25,035,0 и концентрат кисломолочных бактерий
(ЖАК) – 25,0-35,0.
Заявленная композиция для пломбиро
вания корневых каналов зубов проявляет выра
женную противомикробную, противогрибковую
эффективность, биодоступность и отсутствие
токсичности.
____________________

(57) Изобретение относится к области
фармацевтики, в частности, к средствам для
полоскания полости рта, которые обладают
противомикробными, противовоспалительными,
противогрибковыми,
противовирусными
свойствами и могут найти применение в
медицине.
Средство для полоскания полости рта
включает следующие компоненты, мас.%:
корень имбиря – 1,5-2,0; семена ажгона
душистого – 0,5-0,9; коричник цейлонский
– 0,5-0,9; высушенные плоды барбариса
– 0,2-0,8; лепестки альпийской или дикой
розы – 0,5-0,9; этиловый спирт – 16,0-17,5 и
дистиллированную воду – остальное. Средство
приготовлено в виде раствора с содержанием
этилового спирта 4,7% или в виде концентрата с
содержанием этилового спирта 18,0%.
Расширяется ассортимент средств
для
полоскания полости рта.
____________________
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01/2

ՄԱՍ 1
№

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

01/2

ՄԱՍ 1
№

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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