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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

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

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.07.2021

07/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 19-08

(11) 560

(13) S

21-01
21-03
32-00
(21) 20210007		
(22) 09.03.2021
(72) Էլիզա Մալխասյան (AM), Մարինա
Ղազարյան (AM)
(73) «Պարկ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մոնթե
Մելքոնյան 31 (AM)
(54) Դեկորատիվ տիկնիկներ, կերպարներ
և քանդակներ՝ «Յան», «Անա», «Պինչու»,
«Լույս», «Նունջ», «Զոր» (6 տարբերակ)
(55)

6

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.07.2021

07/1

ՄԱՍ 1
№

7

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.07.2021

07/1

ՄԱՍ 1
№

8

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.07.2021

07/1

ՄԱՍ 1
№

____________________

9

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

07/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20192419		

(111) 32818

(220) 26.11.2019

(151) 29.06.2021

			(181) 26.11.2029
(730) Անդրանիկ Տոնյան, Երևան, Մ. Խորենացու
47/1, բն. 51, AM
(442) 16.12.2019
(540)

(511)
դաս 16. պող
պա
տե գրչա
ծայ
րեր. կպչուն
ժապավենի բաշխիչ հարմարանքներ (գրա
սենյակային). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. գրա
սենյակային մակնշման մեքենաներ. գրասենյա
կային ամրակներ. սեղմիչներ գրիչների համար.
հարմարանքներ ճարմանդներով ամրացնելու
համար (գրասենյակային պիտույքներ). մատիտ
ներ սրելու էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
մեքենաներ. հենակալներ գրքերի համար. հենա
ձողիկներ նկարիչների համար. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնա
կիտներ գրելու համար. գրիֆելներ. մատիտ
ներ. օղակներով թղթապանակներ. կպչուն
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ).
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության,
գծագրության համար. բլոկնոտներ (գրա
սենյակային պիտույքներ). գրասենյակային
կոճգամ
ն եր. դրոշմակներ (կնիքներ). գրասե
նյակային հարմարանքներ կնքելու համար.
տետրեր. կալկա (մոմաթուղթ). թղթե կալկա
(մոմաթուղթ). մատնակալներ (գրասենյակային
պիտույքներ). պատճենահան թուղթ (գրասե
նյակային). թուղթ գրանցող սարքերի համար.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
քառանկյուն
գծագրական քանոններ. կատալոգային քար
տեր (գրասենյակային պիտույքներ). ստվա
րաթուղթ. ստվարաթղթե դիտափողակներ.
կատալոգներ. սեղմիչներ կատալոգային քար
տերի համար. տպագրական շարվածքի սեղան

ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. թվային տառամարմիններ.
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ).
ծակատիչներ (գրասենյակային). գծագրական
կարկիններ. շարվածքային դազգահներ. արկ
ղիկ պանակներ նամակագրության համար.
հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանք
ներ). թանաք ուղղում
ն եր կատարելու համար
(հելիոգրաֆիա). գծագրական կորաքանոններ.
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). գրե
լու կավիճ. մատիտների բռնիչներ. ավտոմատ
մատիտներ. գրասենյակային ճարմանդներ.
գրամեքենաների գլանիկներ. գծանկարչական
տպագիր նյութեր. գծագրական տախտակներ.
գծագրական պիտույքներ. գծագրական գոր
ծիքներ. ծրարներ (գրասենյակային ապրանք
ներ). փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր.
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտ
րական). գրչատուփեր. ջնջելու միջոցներ.
գրենական պիտույքներ. խորհրդանշաններ
(թղթե կնիքներ). ռետիններ ջնջելու համար.
ծակոտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ).
թանաք. թանաքամաններ. գրասենյակային
հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակա
յին պարագաներ). գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ (գրքեր). գրանցամատյաններ.
զտաթուղթ. թղթե զտող նյութեր. գրասենյա
կային պարագաներ, բացառությամբ կահույքի.
ածխային մատիտներ. կորաքանոններ (գրա
սենյակային ապրանքներ). աշխարհագրա
կան քարտեզներ. շարվածքատախտակներ
(պոլիգրաֆիա). գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
սենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ն եր
անելու պիտույքներ). փորագրման տախտակ
ներ. խոնավարարներ մակերևույթների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). փոստային
բացիկներ. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
փոստային թուղթ. ճնշածծաններ. չափանշման
ասեղներ գծագրության համար. գծագրական
գրչածայրեր. վիմագրական քարեր. փայլուն
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թուղթ. անդորրագրերի գրքույկներ (գրա
սենյակային ապրանքներ). կավիճ չափանշման
համար. պլաստիկական զանգված ծեփե
լու համար. ծեփանյութեր. գրատախտակներ.
թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչներ. կպչուն
շերտեր կազմերը ամրացնելու համար (կազ
մարարական գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու
համար. ներկապնակներ նկարիչների համար.
պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ).
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթա
թուղթ. ներկարարական գլանիկներ. կտավ
ն եր
նկարների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). հարմարանքներ լուսանկարներ
սոսնձելու համար. հենակալներ լուսանկարների
համար. ծալամեքենաներ (գրասենյակային).
ինքնահոս գրիչներ. գլանատիպներ. ծանուցա
տետրեր. գծագրական քանոններ. ռեգլետներ
(տպագրական). կազմարարական նյութեր.
գրամեքենաների ժապավեններ. դպրոցական
պիտույքներ (գրասենյակային). էջանիշներ
գրքերի համար. գնդիկավոր գրիչների գնդիկ
ներ. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. տրանսպարանտներ (գրասե
նյակային ապրանքներ). սոսնձանյութ (սոսինձ)
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. սոսնձող նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. կպչուն
երիզներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. հասցեներով թիթեղիկներ հաս
ցեատպիչ մեքենաների համար. օսլայի շրեշ
(սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ կենցաղա
յին նպատակների համար. նկարելու վրձիններ.
ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյակա
յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
գրասենյակային ռետիններ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. դրոցներ գրիչ
ների և մատիտների համար. պղպջակավոր
պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման կամ
կշռաբաշխման համար. թղթի մանրատիչներ
գրասենյակային նպատակների համար. վերա
կանգնված թաղանթանյութից փափուկ թեր
թեր փաթեթավորման համար. գրասենյակային
պահարանիկներ (գրասենյակային պարագա
ներ). սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցա
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ղային նպատակների համար. մատիտ սրելու
հարմարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտ
րական). գծագրական անկյունաքանոններ.
ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ).
գրչակոթեր. գրենական պիտույքների հավա
քակազմեր (գրասենյակային պիտույքներ).
թանաքային պարագաներ. ցուցատախտակ
ներ թղթից կամ ստվարաթղթից հայտարա
րությունների համար. փորագրական ասեղներ
օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր փաթե
թավորման համար. բուսախեժ (սոսինձներ)
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն պաստառ գրասենյակա
յին նպատակների համար. ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարա
կան մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյա
կային սարքավորանք). գրասենյակային թուղթ.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). մոմած
թղթեր. գրելու վրձիններ. գրելու պիտույքներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատ
ներ (գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. սխալն ուղղելու
ժապավեններ (գրասենյակային ապրանքներ).
ներկերի արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյա
կային). բռնիչներ փաստաթղթերի համար
(գրասենյակային պարագաներ). էջերը պահող
բռնիչներ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե
խծուծման նյութեր. թուղթ կտրող գործիքներ
(գրասենյակային պիտույքներ).
դաս
17. մաս
նա
կի մշակ
ված ացե
տիլ
թաղանթանյութ. ակրիլային խեժեր, կիսա
ֆաբրիկատներ. ասբեստե պահպանիչ վարա
գույրներ. ռետինե օղեր. ասբեստե հերձաքար.
ջրցանման ճկափողեր. ձայնամեկուսիչ նյութեր.
անջրանցիկ խտարար օղակներ. բալատա.
անջրանցիկ խցվածքներ. ռետինե խցվածքներ
բանկաների համար. ճեղքերի խցանիչ միջա
դիրներ. խցկանյութեր ռետինից կամ պլաստ
մասսայից. նյութեր հերմետիկացման համար.
ջերմամեկուսիչ նյութեր. անմշակ կամ մասնակի
մշակված կաուչուկ. ռետինե խցաններ. ռետի
նե կափույրներ. սինթետիկ կաուչուկ. ռետինե
հարվածամեղմիչներ, ռետինե թափարգելներ.
ճկուն ոչ մետաղական խողովակներ. մեկուսիչ
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նյութեր. ջերմային ճառագայթումը կասեցնող
նյութեր. խողովակներ մանածագործվածքից.
ջերմամեկուսիչ նյութեր կաթսաների համար.
թուղթ
էլեկտրական
կոնդենսատորների
համար. խցանիչ միջադիրներ խողովակ
ների համար. ռետինաքուղեր. բամբակ խծուծ
ման համար. միջադիրներ գլանների համար.
դիէլեկտրիկներ (մեկուսիչներ). ասբեստի թեր
թեր. էբոնիտ. ձայնամեկուսիչ պատվածքներ
կեղևից. առաձգական թելեր ոչ մանածագոր
ծական նպատակների համար. մակադրակ
ներ կցորդիչների համար. խծուծման նյութեր.
միջադիրներ ջերմային ընդարձակման ազդա
զերծման (կոմպենսացման) համար. քիմիա
կան բաղադրություններ հոսակորուստները
վերացնելու համար. միջադիրներ. ասբեստա
թաղիք. մեկուսացման թաղիք. ռետինացված
(վուլկանացված) թելք. զոդման պլաստմասսայե
թելեր. մասնակի մշակված նյութեր արգելակա
յին միջադիրների համար. մեկուսիչ ձեռնոցներ.
գուտապերչ. մեկուսիչ յուղեր տրանսֆորմա
տորների համար. մեկուսիչ յուղեր. ցելոֆանի
թերթեր, բացառությամբ փաթեթվածքայինի.
մեկուսաթուղթ. մեկուսիչ գործվածքներ. մեկու
սիչ լաքեր. մեկուսիչ բաղադրություններ շեն
քերը խոնավությունից պաշտպանելու համար.
մետաղական մեկուսիչ նրբաթիթեղ. մեկուսիչ
ներկեր. մեկուսիչ խարամաբամբակ. հան
քային բամբակ (մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե
բամբակ. լատեքս (կաուչուկ). կոպիտ պաս
տառից ճկափողեր. մածիկներ. խողովակների
ոչ մետաղական կցորդիչներ. ռետինե կցոր
դիչներ մեքենաների մասերը պաշտպանելու
համար. խտացնող հերմետիկ նյութեր միացք
ների համար. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված փայլար. ասբեստաթուղթ. պլաստմասսայե
թաղանթներ, բացառությամբ փաթեթվածքի
համար օգտագործվողների. ոչ մետաղական
միացքներ ճկուն խողովակների համար. միակ
ցիչ խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար. սինթետիկ
խեժեր, կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև միջադիր
ներ ռետինից կամ ռետինացված (վուլկանաց
ված) թելքից. ռետինե տոպրակներ (ծրարներ,
փաթեթներ)
փաթեթավորման
համար.
ասբեստե պատվածքներ. ասբեստե գործվածք
ներ. ասբեստե պաստառներ. ասբեստե խծուծ
վածք. կափույրներ բնական կաուչուկից կամ
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ռետինացված (վուլկանացված) թելքից. վիսկո
զային թերթեր, բացառությամբ փաթեթված
քայինի. մեկուսիչներ երկաթուղիների համար.
կպչուն ժապավեններ, բացառությամբ բժշկա
կանի, գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի.
ոչ մետաղական ամրաններ սեղմած օդը առբե
րելու համար. ասբեստային ստվարաթուղթ.
ասբեստաթելքեր. ամրանավորող ոչ մետաղա
կան նյութեր խողովակների համար. ասբեստ.
ինքնասոսնձվող ժապավեններ, բացառությամբ
բժշկականի, գրասենյակայինի կամ կենցաղա
յինի. ռետինե սահմանափակիչներ. մալուխային
մեկուսիչներ. ռետինե թելեր ոչ մանածագործա
կան նպատակների համար. ածխածնային թել
քեր, բացառությամբ մանածագործվածքայինի.
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. մեկու
սիչներ էլեկտրահաղորդման գծերի համար.
մեկուսիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. ռետի
նե կամ պլաստմասսայե փաթեթավորման
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. պլաստմաս
սայե թելքեր, բացառությամբ մանածագործված
քայինի. մեկուսիչ ապակեթելք. գործվածքներ
ապակեթելքից մեկուսացման համար. պլաստ
մասսայե թելեր, ոչ մանածագործական նպա
տակների համար. զտող նյութեր մասնակի
մշակված փրփրապլաստից. մեկուսիչ ժապա
վեններ. ջրի մակերևույթի աղտոտումը խոչըն
դոտող լողուն փակոցներ. ռետինե նյութեր
դողերի պահպանաշերտերը վերականգնե
լու համար. մեկուսիչ ծեփեր. պլաստմասսայե
թաղանթներ գյուղատնտեսական նպատակ
ների համար. ծաղկակալիչներ փրփրանյութից
(կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ կաուչուկ. կաու
չուկի լուծույթներ. հակաշլացման (գունամշակ
ված) թաղանթներ պատուհանների համար.
հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. անմշակ կամ մաս
նակի մշակված ռետիններ. հերմետիկացնող
կպչուն ժապավեններ. դռների կաուչուկից սահ
մանափակիչներ. պատուհանների կաուչուկից
սահմանափակիչներ. ոչ մետաղական ճկուն
խողովակները միացնող հարմարակցիչներ. ոչ
մետաղական կոշտ խողովակները միացնող
հարմարակցիչներ. կառանման համար պատին
ամրացվող ռետինե հարվածահատներ. զտող
նյութեր մասնակի մշակված պլաստմասսայե
թաղանթներից. պլաստիկե թելեր 3D տպագ
րության համար.
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դաս 19. հայտարարությունների ոչ մետա
ղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. ալա
բաստր.
ասբեստացեմենտ.
ասբեստ
պարունակող շինարարական լուծույթներ. հեր
ձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթա
բեր ավազ. բրուտակավ. հրահեստ աղ յուսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատ
վածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ մետաղական զարդաճաղեր. բիտում
ներ. խեժապատված շինարարական սղոցա
նյութեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
տանիքի հերձաններ (բաղդադի) (գոնտեր
տանիքածածկի համար). փեղկավոր ոչ մետա
ղական դռներ. բետոն. բետոնե շինարարական
տարրեր. բիտումային շինանյութեր. մասնակի
մշակված անտառանյութ. շինարարական ոչ
մետաղական տախտակամածներ. սոսնձած
բազմաշերտ ֆաներ. մշակված անտառանյութ.
ատաղձափայտ.
սղոցված
անտառանյութ.
ճանապարհային փայտե պատվածքներ. միա
շերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ.
փայտե երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ շինա
նյութեր. աղ յուսներ. աղ յուսակավ. կապակցող
նյութեր բրիկետավորման համար. հեռախոսի
ոչ մետաղական խցիկներ. սուզարկղեր ստորջ
րյա շինարարական աշխատանքների համար.
ոչ մետաղական ջրհորդաններ (տանիքի). շինա
րարական ստվարաթուղթ. բիտումավորված
ստվարաթուղթ (շինարարական). հրահեստ
նյութեր (շամոտ). բուխարու ոչ մետաղական
ծածկեր. ոչ մետաղական շինարարական հիմ
նակմախքներ. նյութեր ճանապարհաշինության
և ճանապարհային պատվածքների համար.
կիր. շինարարական լուծույթներ. սվաղ (ծեփ)
ներքին աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ
մետաղական խողովակներ. հրահեստ պատ
վածքներ ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված
նյութերից. սալեր ցեմենտի հիմքի վրա պատ
րաստված նյութերից. ցեմենտից պատրաստ
ված սյուներ. շերտաքարեր. ոչ մետաղական
միջնապատեր. ոչ մետաղական կառուցվածք
ներ. շինարարական թուղթ. շինարարական
ապակի. ոչ մետաղական քիվեր. քիվերի ոչ
մետաղական ծեփածո զարդեր շինարարության
համար. ոչ մետաղական կցվանքային մակադ
րակներ տանիքների ջրամեկուսացման համար.
ոչ մետաղական անկյունակներ. ոչ մետաղա
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կան պատուհաններ. ոչ մետաղական դռներ.
դիտահորերի ոչ մետաղական կափարիչներ. ոչ
մետաղական տանիքապատվածքներ. չմշակ
ված կավիճ. քվարց (որձաքար). սանդուղքի ոչ
մետաղական աստիճաններ. ջրատար ոչ մետա
ղական խողովակներ. ջրմուղի ոչ մետաղական
խողովակներ.
ջրատար
խողովակների
կափույրներ, բացառությամբ մետաղից և
պլաստմասսայից
պատրաստվածների.
ոչ
մետաղական լաստակներ. բարձրաբերձ ուղ
ղաձիգ ոչ մետաղական կառուցվածք էլեկտրա
հաղորդման գծերի համար. խողովակաշարերի
ոչ մետաղական ճյուղավորում
ն եր. գերեզման
ների ոչ մետաղական շրջանակներ. բիտումե
տանիքապատվածքներ.
ոչ
մետաղական
հեծաններ. ոչ մետաղական խոզանոցներ. ոչ
մետաղական գոմեր. ոչ մետաղական հենա
րաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ մետաղական).
հուշատախտակներ (ոչ մետաղական). թաղիք
շինարարության համար. լցակաղապարներ (ոչ
մետաղական). ցեմենտ վառարանների համար.
ցեմենտ դոմ
ն ային վառարանների համար. քար.
պատուհանի շինարարական հայելապակի.
կավ. քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ.
ավազաքար շինարարության համար. ավազա
քարային խողովակներ. գիպս (շինանյութ). ոչ
մետաղական շերտափեղկեր (շերտավարա
գույրներ). խարամ (շինանյութ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին
շերտափեղկեր, բացառությամբ մետաղականի
և մանածագործականի. հրթիռների թողարկ
ման տեղակայանքների ոչ մետաղական հար
թակներ. կավարամածներ (ոչ մետաղական).
կապակցող նյութեր ճանապարհային պատ
վածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարության համար. մանրահատակ.
ոչ մետաղական սանդղահեծաններ (աստիճան
ների մասեր). դռան կամ պատուհանի ոչ մետա
ղական միջակապեր. ճանապարհային լուսատու
պատվածքներ. ճանապարհային «մակադամ»
տեսակի խճային պատվածքներ. ոչ մետաղա
կան հուշարձաններ. մագնեզիական ցեմենտ.
շարժական ոչ մետաղական կառուցվածքներ.
մարմար. հատիկավոր ապակի ճանապարհ
ների գծանշման համար. արհեստական նյութե
րից թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների
գծանշման համար. ոչ մետաղական ծածկա
րաններ (կառուցվածքներ). ոչ մետաղական
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կայմասյուներ. կաղնե տակառատախտակ.
շինարարական խճանկարներ. կաղապարվող
փայտանյութ. ոչ մետաղական ծեփածո զարդեր
շինարարության համար. ոչ մետաղական բեկ
վածքներ շինարարության համար. քսվածքներ
(շինանյութ). պատերի ոչ մետաղական երեսա
պատվածքներ շինարարության համար. ջրամե
կուսացման ոչ մետաղական մակադրակներ
շինարարության համար. ձիթակն շինարարա
կան նպատակների համար. ոչ մետաղական
փակոցափեղկեր. ոչ մետաղական պարսպա
պատեր. ոչ մետաղական ցանկապատեր.
ագույցային ոչ մետաղական ցցեր. ազդանշա
նային ոչ մետաղական, ոչ լուսատու և ոչ մեխա
նիկական պանելներ. պատերի ոչ մետաղական
շինարարական
երեսվածք.
սահադաշտեր
(կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. թառեր.
շինարարական քար. արհեստական քար.
խարամաբլոկներ. շիրմաքարեր. տուֆ. քարից
պատրաստված իրեր. ոչ մետաղական հատակ
ներ. ոչ մետաղական առաստաղներ. շերտաձո
ղիկներ, շրիշակներ շինարարության համար. ոչ
մետաղական պատվածքներ շինարարության
համար. տանիքների ոչ մետաղական կղմինդր
ներ. ջրացատկի ոչ մետաղական աշտարակ
ներ, ցատկահարթակներ. ոչ մետաղական
դարպասներ. դռների ոչ մետաղական լողաթ
ներ, դռների ոչ մետաղական փեղկեր. ոչ մետա
ղական հեռագրասյուներ. ոչ մետաղական
հավանոցներ. ոչ մետաղական չորսուներ.
հավաքովի ոչ մետաղական հարթակներ. քարե
տարողություններ. նյութեր ճանապարհային
պատվածքների համար. դռների ոչ մետաղա
կան շեմեր. եղեգ շինարարության համար.
ճանապարհային ոչ մետաղական, ոչ լուսատու,
ոչ մեխանիկական նշաններ. ոչ մետաղական,
ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական ազդանշաններ.
ավազ,
բացառությամբ
կաղապարախառ
նուրդի. շարժական ոչ մետաղական ջերմոցներ.
կայծքարահող (կվարց). ոչ մետաղական սիլո
սահորեր. արձաններ քարից, բետոնից կամ
մարմարից. կուպր (շինանյութ). թրծակավ
(շինանյութ). ոչ մետաղական տանիքածածկեր.
ոչ մետաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ
մետաղական տաղավարներ (կառուցվածքներ).
երկաթուղային ոչ մետաղական փայտակոճեր.
ոչ մետաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ
մետաղական կոշտ խողովակներ շինարարու
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թյան համար. պատուհանի փեղկավոր ոչ մետա
ղական ապակեկալներ. մեկուսիչ շինարարական
ապակի. պատուհանի ապակի, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների
համար
նախատեսվածների.
վիտրաժներ.
պատուհանի շինարարական ապակի. ձողաքա
նոններ (ատաղձագործական աշխատանքների
համար). քսիլոլիթ (արհեստական շինանյութ).
կառանման ոչ մետաղական ճոպանասյուներ.
լողուն նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. պատերի պատվածքի ոչ մետաղական
պանելներ. ոչ մետաղական շինարարական
ամրանավորող նյութեր. ամրանավորած ապա
կի. գեղարվեստական իրեր քարից, բետոնից
կամ մարմարից. ոչ լուսատու ազդալողաններ.
լողավազաններ (կառուցվածքներ) ոչ մետաղա
կան. ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ մետա
ղական կաղապարամածներ բետոնի համար. ոչ
մետաղական տեղակայանքներ հեծանիվ
ն երի
կայանման համար. ճանապարհային քարե
պատվածքներ. ստվարաթուղթ փայտանյութի
զանգվածից շինարարության համար. կիսանդ
րիներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. լողա
փի ոչ մետաղական խցիկներ. փոշեցիրով
ներկելու ոչ մետաղական խցիկներ. ոչ մետա
ղական սյուներ. լուսամուտների ոչ մետաղա
կան շրջանակներ. դռան ոչ մետաղական
արմատուր. ոչ մետաղական հիմ
ն ակմախքներ
ջերմոցների համար. կավակրաքար. ծխնելույզ
ների ոչ մետաղական թասակներ. շինարարա
կան ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ մետաղական
սալիկներ հատակների համար. ոչ մետաղական
դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ մետաղական
գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ մետաղական
երկարիչներ. ոչ մետաղական ծխնելույզներ. ոչ
մետաղական սալեր ճանապարհային պատ
վածքների համար. ցամաքուրդային ոչ մետա
ղական
խողովակներ.
ցամաքուրդային
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստված
ների. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. շինարա
րական
ոչ
մետաղական
պանելներ.
արձանիկներ, պատկերներ քարից, բետոնից
կամ մարմարից. ճանապարհային ոչ մետաղա
կան վթարային պաշտպանակներ. փոստարկ
ղեր քարից կամ աղ յուսից. եռակալված
եղեգասեղմիչներ (շինանյութ). ճնշումային ոչ
մետաղական խողովակաշարեր. ոչ մետաղա
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կան խողովակներ օդափոխման տեղակայանք
ների և օդորակիչների համար. գեոտեքստիլ.
խամքար. վինիլային ռելսեր (շինանյութ). հակա
միջատային ոչ մետաղական ցանցեր. արեգակ
նային
տարրերով
ներկառուցված
ոչ
մետաղական տանիքապատվածք. ոչ մետաղա
կան երեսարկներ. հրահեստ ոչ մետաղական
շինանյութեր. հավաքովի ոչ մետաղական տներ
(պատրաստի հավաքակազմեր). ծիրանաքար
(պորփյուր). փողոցի ոչ մետաղական ջրհոր
դաններ. ոչ մետաղական տուրնիկետներ.
փայտե հատակապատվածքներ. ոչ մետաղա
կան հախճասալիկներ հատակների համար.
տանիքների ոչ մետաղական փորակավոր
կղմինդրներ. ոչ մետաղական սալիկներ պատե
րը երեսապատելու համար. ոչ մետաղական
սալիկներ շինարարության համար. վանակն
(թափանցիկ քվարց). ոչ մետաղական զրահա
պատված դռներ. արծնապատ ապակի շենքերի
համար. կառուցվածքների համար ոչ մետաղա
կան սյուներ. կառուցվածքների համար ոչ
մետաղական բարձակներ, կառուցվածքների
համար ոչ մետաղական կալունակներ. կառուց
վածքների ոչ մետաղական երեսապատվածք
ներ. պլաստիկից եզրագոտիներ լանդշաֆտային
դիզայնի համար. ռետինե նեցուկներ շենքերի
սեյսմամեկուսացման համար. ոչ մետաղական
զրահապատվածքներ. դրոշակների ոչ մետա
ղական կոթեր (կառուցվածքներ). երկկողմ բաց
վող, ճոճ
վող ոչ մե
տա
ղա
կան դռներ. ոչ
մետաղական ծալովի դռներ.
դաս 20. օղեր վարագույրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահա
րաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ
խողովակների համար. նստարաններ (կահույք).
ճաղափակոցներ երեխաների համար. դարակ
ներ գրադարանների համար. փայտե մահճա
կալներ. երիզներ փայտից. բաժանմունքներով
արկղեր շշերի համար. սպասքապահարան
ներ. գրասեղաններ (կահույք). գրասենյակային
կահույք. կահավորանք (կահույք). քարտադա
րաններ (կահույք). պահարաններ փաստաթղ
թերի համար. բուխարու էկրաններ (կահույք).
աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ բեռն
ման աշխատանքների համար. բեռնման ոչ
մետաղական եզրաչափքեր երկաթուղիների
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համար. ցուցափեղկեր. դարակներ քարտա
րանների պահարանների համար. բազկաթոռ
ներ. կոմոդներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողուն ոչ մետաղական բեռնարկղեր. սեղան
ներ. սպասարկման սեղաններ. սեղաններ
նկարելու, գծագրելու համար. բազմոցներ.
փայտե կամ պլաստմասսայե հենասանդուղք
ներ. դպրոցական կահույք. մահճակալներ.
ոչ մեխանիկական, ոչ մետաղական փաթաթ
ման թմբուկներ ճկուն խողովակների համար.
փաթաթման ոչ մեխանիկական, ոչ մետա
ղական սարքավորանք ճկուն խողովակ
ների համար. ձողիկներ աստիճանների վրա
գորգերն ամրացնելու համար. դազգահներ.
դարակներ (կահույք). ոչ մետաղական օժան
դակ պարագաներ կահույքի համար. անվիկ
ներ վարագույրների համար. պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական օժան
դակ պարագաներ պատուհանների համար.
ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ մահ
ճակալների համար. ոչ մետաղական օժան
դակ պարագաներ դռների համար. տարաներ
ապակի և ճենապակի տեղափոխելու համար.
հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
մետաղական կահույք. ցուցասեղաններ լրագ
րերի համար. դարակներ ամսագրերի համար.
ներսի գալարավարագույրներ շերտաձողիկ
ներից. լվացարանների սեղաններ (կահույք).
ոչ մետաղական անիվ
ն եր մահճակալների
համար. ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնա
սեղաններ. հագուստի կախիչներ (կահույք). ոչ
մետաղական հարթակներ բեռների փոխադր
ման համար. ոչ մետաղական հարթակներ
բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափ
ման աշխատանքների համար. ոչ մետաղական
ձեռնասանդուղքներ. կահույքի փայտե միջնա
պատեր. ոչ մետաղական անիվ
ն եր կահույքի
համար. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո իրեր
ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. երիզներ
ծղոտից. կանգնակներ հովանոցների համար.
շիրմաներ (կահույք). ոչ մետաղական կեռիկ
ներ հագուստի համար. մետաղական ցցիկ
ներ վրանների համար. սեղաներեսներ. դռներ
կահույքի համար. դարակներ կահույքի համար.
պլաստմասսայե եզրեր կահույքի համար.
պահեստարաններ, բացառությամբ մետաղից
և քարից պատրաստվածների. վարագույր
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ների քիվեր. կեռիկներ վարագույրների համար.
կապեր վարագույրների համար. սեկրետերներ.
ոչ մետաղական կողպեքներ տրանսպորտային
միջոցների համար. մետաղական նստոցներ.
ցածրադիր օթոցներ (բազմոցներ). թիկնա
թոռներ. մահճակալների հիմքեր. ոչ մետաղա
կան կափույրներ (փականներ), բացառությամբ
մեքենաների մասերի. մետաղական սեղաններ.
արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զարդա
քանդակներ նկարների շրջանակների համար.
ծեփակերտ զարդաքանդակներ նկարների
շրջանակների համար. գզրոցներ. հայելիներ.
բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլանաձև հենա
րաններ բարձերի համար. պատվանդաններ
(կահույք). բանալիներ կախելու տախտակներ.
պահարաններ ամանեղենի համար. ցուցա
պահարաններ (կահույք). սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. շինարարական շաղախի համար
ոչ մետաղական տարողություններ. ոչ մետա
ղական սնդուկներ. դազգահներ մամլակնե
րով (կահույք). ոչ մետաղական տակառիկներ.
տակառագոտիներ (ոչ մետաղական). խցան
ման ոչ մետաղական միջոցներ. ոչ մետաղա
կան խցաններ. ոչ մետաղական պտուտակներ.
ոչ մետաղական գամեր. ամրակման ձողաձև ոչ
մետաղական մանրամասեր. ոչ մետաղական
հեղույսներ. սպասարկման անվավոր սեղան
ներ (կահույք). ոչ մետաղական սեղմիչներ
ճոպանների համար. շրջանակներ նկարների
համար. շրջանակաձողեր նկարների համար.
ցամաքուրդային խողովակների պլաստմաս
սայե կափույրներ (փականներ). ոչ մետաղա
կան խցաբութակներ. աթոռակներ. ջրատար
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ
(փականներ). շշերի փայտյա տուփեր. ոչ մետա
ղական կողպեքներ, բացառությամբ էլեկտրա
կանի. ոչ մետաղական ձողեր. փայտե կամ
պլաստիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք).
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ ման
կիկների համար. ապակյա թիթեղիկներ հայե
լիներ պատրաստելու համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագույրների
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.
անվավոր
սեղանիկներ
համակարգիչների
համար (կահույք). ներսի շերտավարագույր
ներ հյուսած փայտից. դրոցներ գրքերի համար
(կահույք). ներսի պատուհանների շերտավա
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րագույրներ (կահույք). դռան ոչ մետաղական
բռնակներ. սրբիչների բռնիչներ (կահույք).
ոչ մետաղական կլոր բռնակներ. պատին
ամրացրած սեղաններ երեխաներին բարուրե
լու համար. դռների ոչ մետաղական փակեր.
ներսի թղթե շերտավարագույրներ. դռնե
րի ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական զանգեր.
առանձին կանգնող միջնապատեր (կահույք).
դռների ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասե
ղաններ (կահույք). ոչ մետաղական ելարաններ.
ոչ մետաղական բռնատեղեր լոգարանների
համար. անուրներ ոչ մետաղական խողովակ
ներն ամրակապելու համար. դռների ոչ մետա
ղական կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ.
պատուհանների ոչ մետաղական կամ կաուչու
կից սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ
մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ.
դռների ոչ մետաղական հենակներ. ոչ մետա
ղական գործիքատուփեր. ոչ մետաղական
արկղեր գործիքների համար. դարակաշարեր.
ոչ մետաղական կախիչներ պայուսակների
համար. ոչ մետաղական բարձակներ կահույքի
համար. բարձակներ (կահույք). գրապահարան
ներ. հատակադիր կախիչներ կոստյում
ն երի
համար. ոչ մետաղական կանիստրներ. փայ
տից կամ պլաստմասսայից արկղեր. մանկա
կան մահճակալներ. ոտիկներ կահույքի համար.
կարճ ոտիկներ կահույքի համար. զգեստապա
հարաններ. աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ
մետաղական մեխեր կոշիկների համար. դռնե
րը փակելու ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական
սարքեր. ոչ մետաղական անվակներ բացովի
դռների համար. ծնկներին դրվող փոքրիկ գրա
սեղաններ. դյուրակիր գրասեղաններ.
դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ.
մետաղական քերակներ հատակների համար.
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ տարո
ղություններ սննդամթերքի համար. թակիչներ
գորգերի փոշին մաքրելու համար. ապակյա
սրվակներ (անոթներ). կենդանիների ցցամա
զեր (խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ
օղակներ ընտանի թռչունների համար. ճկափո
ղերի գլխադիրներ ոռոգման, ջրցանման
համար. ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակ
ներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ (այգե
գործական). հացի կենցաղային զամբյուղներ.
տարբերակիչ օղակներ թռչունների համար.
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փոքրիկ տաշտակներ թռչունների համար.
ավելներ. մեխանիկական խոզանակներ գոր
գերի համար. գնդաձև ապակե տարողություն
ներ (անոթներ). դույլեր, բադյաներ. թասեր
(անոթներ). խոհանոցային սպասքի հավաքա
կազմեր. ծորաններ. քերոցներ. կարագաման
ներ. կափարիչներ կարագամանների համար.
գարեջրի գավաթներ. ապակե տարողություն
ներ (քիմիկատների համար). անոթներ խմելու
համար.
ջերմամեկուսիչ
տարողություններ
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե անձեռո
ցիկներ մատուցելու համար. օճառամաններ.
տուփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թասեր).
հյուսապատված շշեր. ճտքակոշիկները հանելու
հարմարանքներ. ապակե խցաններ. էլեկտրա
կան և ոչ էլեկտրական խցանահաններ. ապակե
գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթ
ներ. շիշ բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրա
հարմարանքներ.
կան
մետաղական
շամփուրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ
խոզանակներ եղունգների համար. հարդա
րանքի խոզանակներ. լամպերի ապակիները
մաքրելու խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ
պատրաստելու համար. մազեր խոզանակների
համար. խնկամաններ անուշահոտ նյութերի
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի
համար. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքների
համար). թռչնավանդակներ. մաղեր (կենցաղա
յին). ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ջրա
մաններ.
տակդիրներ
ճաշացուցակների
համար. կերակրակաթսաներ. խոհանոցային
սպասքը մաքրելու մետաղական ճիլոպներ.
մաղեր մոխրի համար (կենցաղային պարագա
ներ). կենցաղային խեցեգործական իրեր. ճան
ճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի խոզանակներ.
խոզանակներ ձիերին մաքրելու համար. կերա
մաններ կենդանիների համար. սանրեր կենդա
նիների համար. սանրեր. լաթեր մաքրություն
անելու համար. մանր չինական զարդարանք
ներ ճենապակուց. կաղապարներ (խոհանոցա
յին սպասք). ոչ էլեկտրական հարմարանքներ
մոմով փայլեցնելու համար. կոկտեյլի ձեռքով
թափահարելու խառնիչներ. սոսնձամաններ.
բաժակներ (անոթներ). եղջյուրներ խմելու
համար. տնային պարագաներ կոսմետիկայի
համար. կենցաղային քամիչներ. սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ
դանակների համար սեղանի սպասքավորման
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համար. կաթսաների կափարիչների փակիչներ.
կափարիչներ կճուճների համար. արդուկի
սեղանների պատյաններ. հարմարանքներ փող
կապների ձևը պահպանելու համար. կենցաղա
յին ոչ էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր
(կենցաղային պարագաներ). բյուրեղապակյա
ամանեղեն. կաղապարներ սառույցի համար.
կաշի ողորկման (փայլեցման) համար. ամանե
ղեն սնունդը ջերմամշակելու համար. կենցաղա
յին թիակներ. խոհարարական կաղապարներ.
մաքրող գործիքներ (ձեռքով կառավարվող).
ատամ
ն աքչփորիչներ. լվացքի տաշտեր. կաթը
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ.
խոհանոցային
տախտակներ
կտրատելու
համար. սանրեր (մեծատամ) մազերի համար.
ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ
արդուկների համար. ապակու փոշի զարդա
րանքների համար. պիտոյատուփեր հարդա
րանքի պարագաների համար. զուգարանի
թղթի բաշխիչներ (դիսպենսեր). օճառի բաշխիչ
ներ. սիֆոններ գազավորված ջրի համար. արծ
նապատ ոչ շինարարական ապակի. կոշիկի
կաղապարներ. ձագարներ. սպասք համեմունք
ների համար. սպունգներ հարդարանքի համար.
բռնիչներ սպունգների համար. լաթեր կահույքի
փոշին մաքրելու համար. սպիտակեղենի չորու
ցիչներ. գործվածքից պատրաստված դույլեր.
սանրերի պատյաններ. հախճապակյա ամանե
ղեն. բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատա
կամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ խոզանակներ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ.
կենցաղային ծխակլանիչներ. զինվորական
կերակրամաններ (արշավի կերակրամաններ).
ձեռնոցներ ձգելու հարմարանքներ. կաղապար
ներ թխվածքի համար. թերթապակի (չմշակ
ված). գրիլներ, ռաշպերներ (խոհանոցային
սպասք). տակդիրներ ռաշպերների համար,
տակդիրներ գրիլի համար. հատակի խոզա
նակներ. դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի.
բացառությամբ շինարարականի. միջատորսիչ
ներ. ապակե բամբակ, բացառությամբ մեկու
սացման համար օգտագործվողների. եփելու
սպասք. լիկյորի սպասքակազմեր. խոհանոցա
յին շերեփներ. իրեր մայոլիկայից. խոհանոցա
յին ոչ էլեկտրական աղացներ. կենցաղային
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սպասք. փշուրներ հավաքելու հարմարանքներ.
խճանկարներ ապակուց, բացառությամբ շինա
րարականի. ձեռքով կառավարվող կենցաղային
աղացներ. բրդե թափոններ մաքրելու համար.
արհեստական ձվեր ածան հավերի տակ դնելու
համար. դրոցներ ձվերի համար. փայլատ ապա
կի. ապակի ծիածանաքարից. բարձիկներ մաք
րելու համար. հաց կտրատելու տախտակներ.
ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր
զբոսախնջույքների համար. հարթամամլիչներ
տաբատների համար. թղթե սկուտեղներ.
գրտնակներ խմորի համար (տնային). էլեկտրա
կան սանրեր. թիակներ տորթի համար. սիֆոն
ներ, կաթոցիկներ գինին համտեսելու համար.
տախտակներ արդուկելու համար. կենցաղային
թղթե սկուտեղներ. կավե կաթսայիկներ. գլխա
դիրներ ցնցուղների համար. ձեռքով կառավար
պղպեղաղացներ.
վող
պղպեղամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական մեքենաներ և
հարմարանքներ ողորկման համար. նյութեր
փայլեցնելու համար, բացառությամբ մթերք
ների, թղթի և քարի. ճենապակյա ամանեղեն.
սկահակներ (վազաներ). օճառամաններ. գիշե
րանոթներ. կավե ամանեղեն. աղբարկղեր.
դիմափոշու ամաններ. դույլեր սառույցի համար.
խոհանոցային քերիչներ. առնետների թակարդ
ներ. կենցաղային կամ խոհանոցային տարողու
թյուններ. օղակներ անձեռոցիկների համար.
աղցանամաններ.
աղամաններ.
ցողիչներ
(սրսկիչներ) ծաղիկների և բույսերի համար.
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սկուտեղ
ներ. թեյի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք).
բռնիչներ անձեռոցիկների համար. սառույց և
սառույցով ըմպելիքներ պատրաստելու մետա
ղական անոթներ. պնակներ. կոշկաթիակներ.
ապուրաման. փոքրիկ խոզանակներ հոնքերի
համար. մկան թակարդներ. արձաններ ճենա
պակուց, կավից, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. շաքարամաններ.
սկահակներ (վազաներ) ճաշասեղանի համար.
գավաթիկներ. հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու
հարմարանքներ. թրմելու թեյամաններ. կեռիկ
ներ կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու
համար.
խոզուկ-գանձատուփեր.
տնային
պարագաներ հարդարանքի համար. աղբանոթ
ներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակ
ների,
պատառաքաղների
և
գդալների.
հեղուկացիրներ օծանելիքների համար. նուրբ

07/1

№ՄԱՍ 1

էլեկտրական հաղորդիչներով ներածված ապա
կի. ամանեղեն ներկված ապակուց. ապակիներ
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների
համար (կիսաֆաբրիկատներ). աերոզոլային
հարմարանքներ (բացառությամբ բժշկականի).
գեղարվեստական իրեր ճենապակուց, խեցեղե
նից, հախճապակուց, թրծակավից կամ ապա
կուց. ափսեներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ավտոկլավ
ն եր, ոչ էլեկտրական շուտեփուկներ.
ոչ էլեկտրական հարիչներ. ծծակներով շշերի ոչ
էլեկտրական ջեռուցիչներ մանկական սննդի
համար. սափրվելու վրձիններ. բռնիչներ
սափրվելու վրձինների համար. մոմակալների
վարդակներ. ապակե արկղեր. կոնֆետատու
փեր. մոմակալներ. ոչ էլեկտրական թեյաման
ներ. թեյը թրմելու գնդիկներ. ատամի
խոզանակներ. էլեկտրական խոզանակներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի. կիսանդ
րիներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապա
կուց, թրծակավից կամ ապակուց. կաշպոներ,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
ձեռքով կառավարվող սրճաղացներ. սուրճի
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սուրճի ոչ
էլեկտրական զտիչներ. ոչ էլեկտրական սրճեփ
ներ. ջրամանների ոչ թղթե և ոչ մանածագործ
վածքից տակդիրներ. հղկանյութով բարձիկներ
խոհանոցի համար. ոչ էլեկտրական ճարպաջե
ռոցներ. ոչ էլեկտրական դյուրակիր սառցապա
հարաններ. հարմարանքներ բերանի խոռոչը
ողողելու համար. մաքրելու համար թավշա
կաշի. կոշիկ փայլեցնելու ոչ էլեկտրական հար
մարանքներ. կափարիչներ պանրամանների
համար. կենցաղային զամբյուղներ. կենցաղա
յին սկուտեղներ. բամբակե թափոններ մաքրե
լու համար. կափարիչներ ամանների համար.
ամանների տակդիրներ (սեղանի սպասք).
սափորներ (կժեր). խոհանոցային տարողու
թյուններ. խոհանոցային սպասք. խոհանոցա
յին
ոչ
էլեկտ
րա
կան
սպասք
սնունդ
պատրաստելու համար. բռնիչներ ատամ
ն աքչ
փորիչների համար. ատամի էլեկտրական
խոզանակներ. անձնական օգտագործման
հոտազերծիչ սարքեր. խոզանակներ տարողու
թյունները մաքրելու համար. ցուցանակներ
ճենապակուց կամ ապակուց. սպունգներ տնտե
սական նպատակների համար. փետրե փոքր
ավելներ. փոշի մաքրելու լաթեր. ոչ գործված
քային թափանցիկ կվարցային ապակեթելք.
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ապակեթելք, բացառությամբ մեկուսացման
կամ գործվածքի համար օգտագործվողների.
արձանիկներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախ
ճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. թելեր
ապակեթելքից, բացառությամբ մանածագոր
ծականի. ոչ էլեկտրական սրճամաններ. թեյա
քամիչներ. սրվակներ. ձեռնոցներ տնային
տնտեսության համար. գարեջրի կափարիչով
գավաթներ. սպասք բուսական յուղի և քացախի
համար. ձեռնոցներ ողորկման համար. մարիչ
ներ մոմերի համար. մանկական դյուրակիր
տաշտակներ. վանդակ ներսենյակային կենդա
նիների համար. լաթեր հատակ լվանալու
համար. սպասք լվանալու խոզանակներ. տերա
րիում
ն եր սենյակային պայմաններում բույսեր
աճեցնելու համար. զուգարանային արկղեր
ընտանի կենդանիների համար. սիլիկահող
(մասնակի մշակված) բացառությամբ շինարա
րականի. վաֆլե ոչ էլեկտրական կաղապարներ.
հացամաններ. փայտիկներ ուտելիս օգտագոր
ծելու համար. վուշի քոլքեր (խծուծներ) մաքրելու
համար. լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկ
տեյլների համար. տոպրակներ հրուշակեղենը
զարդարելու համար. դանակներ թխվածքներ
կտրելու համար (խոհանոցային պարագաներ).
տուփեր թխվածքների համար. թղթե կամ
պլաստմասսայե բաժակներ. բաժակներ ըմպե
լիքների համար. ատամի թելեր. ձեռնոցներ
այգեգործական-բանջարաբուծական
աշխա
տանքների համար. տաք ուտեստների ոչ էլեկտ
րական
փոքր
կաթսաներ.
իզոթերմիկ
(հավասարաջերմ) պարկեր. պտտվող սկուտեղ
ներ (խոհանոցային պարագաներ). տուփեր
նախաճաշի համար. գդալներ խառնելու համար
(խոհանոցի սպասք). արիշտա պատրաստելու
մեքենաներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ
խմորի համար. օդաթողման հարմարանքներ.
խոհանոցային փոքրիկ թիակներ. հղկանյութով
սպունգներ կաշին մաքրելու համար. սխտորքա
միչներ (խոհանոցային սպասք). միանգամյա
օգտագործման ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև
կախիչներ սրբիչների համար. զուգարանի
թղթի բռնիչներ. սենյակային ակվարիում
ն եր.
սենյակային ակվարիում
ն երի կափարիչներ.
սենյակային տերարիում
ն եր (վիվարիում
ն եր).
քամվող հատակամաքրիչներ. զամբյուղներ
թղթերի համար. արկղեր բույսերի համար.
ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խմելու (համ
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տեսելու) համար. ջերմակներ թեյնիկների
համար. շպարը մաքրելու հարմարանքներ.
միջատներին գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ
էլեկտրական սարքեր. թխելու համար գորգիկ
ներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ.
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական մածկա
թիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. մոմ
պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգե
կաթսաներ սննդի համար. դիմահարդարման
սպունգներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ջարդիչներ. բռնիչներ (խոհանոցային). խոհա
նոցային ձեռնոցներ, խորոված անելու ձեռնոց
ներ. խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ.
խոհարարական տանձաձև սրսկիչներ. ավտո
մեքենան լվանալու ձեռնոցներ. դիմահարդար
ման վրձիններ. դույլեր հատակամաքրիչը
քամելու համար. լոշիկներ (տորտիլա) պատ
րաստելու ոչ էլեկտրական խոհանոցային ճնշա
գործիքներ. դահուկները մոմով փայլեցնելու
խոզանակներ. թարթիչների խոզանակներ.
կենցաղային, ոչ էլեկտրական զատիչներ ձվի
համար. ոտքերի մատների բաժանիչներ ոտնա
հարդարման համար. էլեկտրական հոսանքին
միացող դիֆուզորներ մոծակներին վանելու
համար. սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը
և ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի
օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակ
դիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկներ.
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար.
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. դրա
մատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
սարքեր հագուստի խավամազիկ գնդիկները
հեռացնելու համար. լաթեր ողորկման, փայլեց
ման համար. խոզաստև խոզանակներ պատ
րաստելու համար. ձիու մազ խոզանակներ
պատրաստելու համար. ունելի սառույցի համար.
ունելիներ աղցանի համար. սպասքի շերեփներ.
խոհանոցային վարսանգներ. խոհանոցային
հավանգներ. պաղպաղակի գդալներ. ընկույզի
կոտրիչներ. շաքարի ունելիներ. ցախավելների
բռնակներ. գինու շերեփներ. մանկական փչովի
լոգարաններ. մանկական լոգարանների հենա
րաններ. թեյի կապոցների բռնիչներ. տորթի
ձևավորման գործիքների ծայրեր և խողովակ
ներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև չորանոցներ.
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խոհանոցային ցանցեր, բացառությամբ միկրո
ալիքային վառարանների համար նախատես
վածների.
կաթոցիկներ
կոսմետիկական
նպատակների համար. կաթոցիկներ կենցաղա
յին նպատակների համար. կուսկուս պատրաս
տելու ոչ էլեկտրական սալիկներ. ոչ էլեկտրական
թաժիններ. ձվի դեղնուցի զատիչներ. բազմակի
օգտագործման սիլիկոնե կափարիչներ սննդի
համար. կենդանիներին խնամելու ձեռնոցներ.
քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի
ձու խաշելու կաթսաններ. անուշաբույր յուղի
դիֆուզորներ, բացառությամբ հոտավետ եղեգ
ների. անուշաբույր յուղերը տարածելու թիթե
ղիկներ. մակարոնեղեն պատրաստելու ձեռքի
մեքենաներ.
դաս 22. պարուսինից միջնապատեր (օդա
փոխվող). բրեզենտ. ժապավեններ խաղողի
վազերը կապելու համար. փայտատաշեղ. փայ
տաբուրդ. փայտաթեփ. կոպտաբուրդ (խծուծ
ման նյութ). չմշակված մետաքս. քողարկման
ցանցեր. թելքավոր մանածագործվածքային
հումք. ձկնորսական ցանցեր. ուղտի բուրդ.
կանեփաթել. վուշաքոլք. կանեփաթելե փոկեր.
մետաքսի թափոններ խծուծման համար. կոկո
սի թելք. բոժոժներ. ոչ մետաղական ճոպաններ.
պարաններ. պարաններ մտրակների համար.
պարանասանդուղքներ. չմշակված բամբակ.
բամբակաքոլք. ձիու մազ. բմբուլ (փետուր).
այդերուկի աղվափետուր. ոչ ռետինե, ոչ պլաստ
մասսայե և ոչ թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծ
ման նյութեր. ոչ ռետինե, ոչ պլաստմասսայե և
ոչ թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման
(խծուծման, միջադրման) նյութեր. պարան
ներ, ճոպաններ, առասաններ փաթեթվածքի
համար. խծուծման բուրդ. ճոպաններ, առասան
ներ, պարաններ. թելքանյութերից միջադիրներ
նավերի համար. կվարցային թափանցիկ ապա
կեթելք մանածագործվածքեղենի համար. թղթե
պարաններ. թելեր ցանցերի համար. մետաքսա
քոլք. բրդի քոլքեր (մնացորդներ). կապկպելու ոչ
մետաղական միջոցներ խրձերի համար. ցան
ցաճոճ. խոտ խծուծման համար. ժապավեններ
շերտավարագույրների համար. ջուտ (թելատու
բույս). կապոկ (բուսական աղվամազ). ցանցծուղակներ կենդանիների համար. ցանցավոր
գործվածքներ. մշակված կամ չմշակված բուրդ.
գզած բուրդ. նուրբ բրդե
ղեն. քրծեն. մո
մա
թել (ձյութաթել). չմշակված վուշ (տրորված).
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փետուր անկողնային պարագաների լցման
համար. հովանիներ մանածագործական նյու
թերից. առագաստներ (ճոպանասարք). զտելու
համար օգտագործվող բամբակ. բամբակ
կահույքի խծուծման և պաստառապատման
համար. խծուծման ծղոտ. փետուր խծուծման
համար. կենդանիների մազածածկույթ. ռամի
ից (չի
նա
կան եղինջ) թելք. ռա
ֆիա (սա
ղար
թավոր արմավենու նրբաթել). պարկեր սորուն
նյութեր տեղափոխելու և պահելու համար.
մանածագործական տոպրակներ (ծրարներ,
կապոցներ) փաթեթավորման համար. որոճի
թելք. վրան
ներ. գեղմ. ոչ
խա
րի բուրդ. ծո
վա
յին ջրիմուռներ խծուծման համար. տրանս
պորտային միջոցների անչափս պատյաններ.
մանածագործական թելք. սիզալ. ոչ մետաղա
կան ժապավեններ փաթաթելու կամ կապկպե
լու համար. կապկպելու ոչ մետաղական թելեր.
ծղոտե հյուսապատվածքներ շշերի համար. ոչ
մետաղական կալորդներ բեռնման-բեռնաթափ
ման աշխատանքների համար. ոչ մետաղական
փոկեր բեռնման-բեռնաթափման աշխատանք
ների համար. ոչ մետաղական քարշափոկեր
բեռների տեղափոխման և բեռնման-բեռնա
թափման աշխատանքների համար. ոչ մետա
ղական ճոպաններ. քողարկման պատյաններ.
կապկպելու ոչ մետաղական թելեր գյուղատն
տեսական նպատակների համար. ածխածնա
յին թելք մանածագործական նպատակների
համար. քուղեր բարձրացվող պատուհանների
համար. քուղեր նկարներ կախելու համար.
բամբակի թափոններ խծուծման համար.
պարաններ փաթեթավորման համար. պլաստ
մասսայե թելք մանածագործության համար.
մանածագործվածքային ապակեթելք. ցանցեր.
բամբակի աղվամազ. հովանիներ սինթետիկ
նյութերից. ավտոմեքենաների տեղապտույտի
ժամանակ օգտագործվող ճոպաններ. փոս
տային պարկեր, պայուսակներ. առագաստներ
առագաստադահուկների համար. ցանցավոր
պարկեր լվացքի համար. տոպրակներ դիակ
ներ տեղափոխելու համար. ցանցային կապա
տեղեր փակվող ելանցքով, տոպրակացանցեր.
ցանցաթակարդներ
ձկնաբուծարանների
համար. առագաստակտավ առագաստանա
վերի համար. արտաքին փակոցափեղկեր,
գալարավարագույրներ մանածագործվածքից.
ոչ մետաղական կալորդներ. ցանցեր կենդանի
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ներին կերակրելու համար. խոզաստև. փոշուց
պաշտպանող ծածկոցներ. խանձարուրների
պահպանման համար հատուկ հարմարեցված
կտորի պայուսակներ. բիվակ պարկեր` որպես
ապաստարան օգտագործելու համար.
դաս 27. լո
գարանի գորգիկներ. պատ
վածքներ հատակների համար. արհեստական
սիզամարգեր. մարմ
ն ամարզական փռոցներ.
խսիրներ. պաստառներ. դռան առաջի ուղե
գորգեր ոտքերը մաքրելու համար. եղեգից
պատրաստված խսիրներ. գորգեր ավտոմեքե
նաների համար. գորգեր. սահելը խոչընդոտող
գորգեր. պատի ոչ մանածագործական դեկորա
տիվ պաստառներ. լինօլեում. հարթակներ գոր
գածածկույթների համար. հատակի վինիլային
պատվածքներ. հյուսված պարանից փսիաթներ
դահուկային լեռնալանջերի համար. մանածա
գործական պաստառներ. հատակի հրակայուն
գորգեր բուխարու և խորովածի մանղալների
համար. գորգեր յոգայով զբաղվելու համար.
տատամի ուղեգորգեր. պատի մանածագործա
կան երեսպատվածքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20201149		

(111) 32819

(220) 23.06.2020

(151) 29.06.2021

(210) 20201299		

(111) 32820

(220) 14.07.2020

(151) 29.06.2021
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			(181) 14.07.2030
(730) «Ավանս» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 1-ին
թաղ., Տիգրան Պետրոսյան 51, տարածք 55, AM
(442) 03.08.2020
(540)

(526) «ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 36. փոխատվության տրամադրում
գրավի դիմաց:
____________________

(210) 20201479		

(111) 32821

(220) 05.08.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 05.08.2030
(730) «Շուզ պառադ» ՓԲԸ, Երևան, Աբովյան
28շ, 4 շին., AM
(442) 01.09.2020
(540)

			(181) 23.06.2030
(730) «Երևանի թիվ 2 շուկա» ՍՊԸ, Երևան, Մ.
Խորենացի 35, AM
(442) 16.07.2020
(540)

(526) «ՇՈՒԿԱ» և «SHUKA» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. առևտրական տոնավաճառների
կազմակերպում.
դաս 39. ապրանքների առաքում:
____________________

(511)
դաս
5. հակակոշտուկային օղակներ
ոտքերի համար. պատրաստուկներ ոսկրա
կոշտուկները բուժելու համար. պատրաստուկ
ներ
կոշտուկները
հեռացնելու
համար.
կոշտուկային բարձիկներ. միջոցներ ոտքերը
քրտնելու դեմ.

23
23

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

դաս 8. կոշիկի կաղապարներ (ձեռքով
կարելու համար).
դաս
21.
ճտքակոշիկները հանելու
հարմարանքներ.
կոշիկի
խոզանակներ.
կոշիկի կաղապարներ.
կոշկաթիակներ.
կեռիկներ կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու
համար. կոշիկ փայլեցնելու ոչ էլեկտրական
հարմարանքներ.
երկարաճիտ կոշիկների
կաղապարներ. ոտքերի մատների բաժանիչներ
ոտնահարդարման համար.
դաս
25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ.
կոշկեղեն.
բաղնիքի
սանդալներ.
բաղնիքի
հողաթափներ.
գուլպաներ (երկար). քրտինք կլանող երկար
գուլպաներ. գուլպաների կրկնակրունկներ.
կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլպաների
համար.
կախակապեր.
կապեր
երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. մետաղե եզրակ կոշիկների
համար.
զուգագուլպաներ.
կոշկերեսներ.
կրկնակոշիկներ. մարմնամարզական կոշիկ
ներ. տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կոշիկների
կրնկատակեր. ռանտեր կոշիկների համար.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
սեպեր
բուտսերի
համար.
սպորտային
կիսակոշիկներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք
ներծծող կարճագուլպաներ. կոշիկի կրունկի
պաշտպանիչ հարմարանքներ.
դաս
32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
համար.
մրգահյութեր.
պատրաստելու
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրություններ
գազա
վորված ջուր արտադրելու համար. լիթիումա
ջուր.
հանքային
ջրեր
(ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
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համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ.
բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.
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դաս
34. լուցկիներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտ.
ծխախոտի
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների
համար.
ծխամորճեր.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի
համար.
ծամելու
ծխախոտ.
սիգարներ.
սիգարակտրիչ
մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
մուշտուկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական
նպատակների
համար.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը
փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար.
քթախոտ.
ծխախոտատուփեր.
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ
ծխախոտի
համար.
խոնավարարներով
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնա
յին
սիգարետների
համար.
ծխողների
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ,
բացի
եթերային
յուղերից.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրավետարարներ,
բացի
եթերային
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված
պատրույգներ. նարգիլեներ.
դաս 40. կոշիկի ներկում. կաշվի ներկում.
դաս
41. պարահանդեսների կազմա
կերպում.

____________________

(210) 20201492		

(111) 32822

(220) 07.08.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 07.08.2030
(730) «Ֆորմուլահաբ» ՍՊԸ, Երևան, 0078,
Աջափնյակ, Հալաբյան 65/5, AM
(442) 01.09.2020

07/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(511)
դաս 36. գրասենյակների վարձակալություն
(անշարժ գույք):
____________________

(210) 20201517		

(111) 32823

(220) 13.08.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 13.08.2030
(730) Սուրեն Շուխյան, Երևան, Թումանյան 25,
բն .9, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «Simonyans»
բառից, ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, ոսկեգույն և սև գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 44. վարսավիրական ծառայություններ:
____________________

(210) 20201590		

(111) 32824

(220) 20.08.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 20.08.2030
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, US
(442) 01.09.2020

25
25

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(540)

(526) «ENERGY DRINK» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
ներառյալ՝ էներգետիկ ըմպելիքներ. օշարակ
ներ, խտանյութեր, փոշիներ և բաղադրանյու
թեր էներգետիկ ըմպելիքների պատրաստման
համար։

(210) 20201701		

(111) 32826

(220) 03.09.2020

(151) 29.06.2021

07/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 03.09.2030
(730) «Տուն սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Սասնա
Ծռեր 2, տարածք 247-248, AM
(442) 01.10.2020
(540)

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20201599		

(111) 32825

(220) 21.08.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 21.08.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ,
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM
(442) 01.09.2020
(540)

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

(511)
դաս 39. խմելու ջրի մատակարարում.
ապրանքների
առաքում.
ջրաբաշխում.
էլեկտրաէներգիայի
բաշխում.
կահույքի
փոխադրում.
փոխադրում
տեղից-տեղ
տեղափոխվելիս. ապրանքների պահպանման
բեռնարկղերի վարձույթ.
դաս 40. գործվածքների սպիտակեցում.
փայտանյութի մշակում. ապակիների ներկում
մակերևութային ծածկապատմամբ. մորթիների
փայլեցում. օդի հոտազերծում. օդի թարմացում.
մոնտաժման-հավաքման
աշխատանքներ
ըստ պատվերի երրորդ անձանց համար.
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ.
օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման լրացուցիչ
սարքերի վարձույթ.
դաս
44. ապաքինվողների համար
տների ծառայություններ. այգեգործություն.
սիզամարգերի
խնամք.
ծառերի
վիրա
բուժություն. լանդշաֆտային դիզայն.
դաս
45.
գաղտնափականքների
բացում. երեխա
ների հրավիրովի դայակ
ների ծառայություններ. ընտանի կենդա
նիների
խնամք.
շներին
զբոսանքի
տանելու ծառայություններ. դռնապանների
ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

26
26

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(210) 20201849

(111) 32827

(210) 20201857		

(111) 32829

(220) 24.09.2020

(151) 29.06.2021

(220) 24.09.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 24.09.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ,
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM

			(181) 24.09.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ,
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM

(442) 01.10.2020
(540)

(442) 01.10.2020
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20201851		

(111) 32828

(220) 24.09.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 24.09.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ,
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM
(442) 01.10.2020
(540)

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

07/1

№ՄԱՍ 1

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

(210) 20201909

(111) 32830

(220) 28.09.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 28.09.2030
(730) Վրույր Մանուկյան, Երևան, Վ. Փափազյան
61, AM
(442) 16.10.2020
(540)

27
27

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(526) «JEWELLERY» բառն ինքնուրույն պահպա

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
14. ոսկերչական իրեր. ազնիվ
մետաղների ձուլակտորներ. ապարանջաններ
(թանկարժեք իրեր). կախազարդեր ոսկեր
չական
իրերի
համար.
կրծքազարդեր
(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք
իրեր).
վզնոցներ
(թանկարժեք
իրեր).
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ. մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). օղլակներ թանկարժեք
իրերի համար. նախապատրաստվածք (գրուն
տովկա) թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ
թանկարժեք իրերի համար.
դաս 35. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
առևտրական
տոնավաճառների
ներով.
կազմակերպում. ապրանքների ցուցադրում.
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները ոսկեր
չության ոլորտում.
դաս
41. գործնական հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց դաս
երի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
մասնագիտական վերապատրաստում. ակումբ
ների ծառայություններ (զվարճություն կամ
կրթություն). մասնագիտական կողմնորոշում
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման
հարցերով). կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների
կազմակերպում և անցկացում. բոլոր վերոնշյալ
ծառայությունները ոսկերչության ոլորտում:
____________________

մուգ և բաց ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 14. թևքաճարմանդներ. գրպանի կամ
ձեռքի ժամացույցների իրաններ.
դաս 18. պայուսակներ. կանացի պայու
սակների
հիմնակմախքներ.
կանացի
պայուսակներ. սպորտային պայուսակներ.
դաս
25. հագուստ. մետաղե եզրակ
կոշիկների համար. մորթիներ (հագուստ).
զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ (հագուստ).
կոստյումներ.
պատրաստի
հագուստ.
փողկապներ.
կոշկերեսներ.
բրիջիներ.
տաբատներ. վերնազգեստ. շարֆ. կաշվե
վզնոց. ձեռնոցներ (հագուստ). տրիկոտաժե
հագուստ. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ.
բուտսեր. կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
անջրանցիկ
հագուստ.
շրջազգեստներ.
սպորտային տրիկոտաժեղեն. մուշտակներ.
լողափի
զգեստներ.
լողափի
կոշիկ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
կիսավարտիքներ. վերարկուներ. համազգեստ.
բաճկոններ (հագուստ). կոշիկներ. սպորտային
կոշիկներ. կաշվե հագուստ. կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ. սպորտային մայկաներ:
____________________

(210) 20201962		

(111) 32831

(220) 06.10.2020

(151) 29.06.2021

(210) 20201983

(111) 32832

(220) 13.10.2020

(151) 29.06.2021
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			(181) 13.10.2030
(730) «Շեմմ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Ք. Գյումրի,
Համբարձումյան 33 Ա, AM
(442) 01.12.2020
(540)

			(181) 06.10.2030
(730) Վազգեն Օհանջանյան, ՀՀ Արարատի
մարզ, Էջմիածին Հ. Դանղյան 33, AM
(442) 16.10.2020
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
հարցերով.
ման
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսում
ն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
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լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմ
ն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմ
ն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմ
ն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
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պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվ
ն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության
կառավարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմ
ն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
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հանդիպում
ն երը
ծրագրելու
կառավարում.
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպում
ն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություններ.
հեռուստախանութների ծրագրերի արտադրու
թյուն. հասարակության հետ հաղորդակցման
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդատվու
թյուն. խորհրդատվություն գովազդային հաղոր
դակցության ռազմավարության վերաբերյալ.
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում
երրորդ անձանց համար. սպորտային միջոցա
ռում
ն երի հովանավորմամբ ապրանքների և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինանսա
կան աուդիտ. թվային երաժշտության ներբեռն
համար
ման
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայու
թյուններ. նախապես գրառված երաժշտության
և ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. դեղագործական,
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաստուկ
ների և բժշկական պարագաների մեծածախ
վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման ծառա
յություններ. թիրախային մարքեթինգ (շուկայա
վարում). գործարարության ժամանակավոր
կառավարում. արտաքին գովազդ. պատկերաս
րահների միջոցով արվեստի գործերի մանրա
ծախ վաճառք. վարչական օժանդակություն
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման
հրապարակման շրջանակներում. լրատվամի
ջոցների հետ կապերի ծառայություններ. կոր
պորատիվ հաղորդակցության ծառայություններ.
գրասենյակային սարքավորում
ն երի վարձույթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
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օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորում
ն երի վարձույթ.
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի
համար.
կինոստուդիաների
ծառայություն
ներ. կրկեսային կատարում
ն երի ներկայացում.
մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ական
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկա
կան դաս տիարակություն. դեկորացիաների
վարձույթ շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի
օբյեկտների տրամադրում. զվարճալի ռադիո
հաղորդում
ն եր. տեքստային նյութերի հրապա
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի.
կրթադաս տիարակչական ծառայություններ.
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո
ֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմ
նամարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոն
տաժում.
վարյետեների
ներկայացում
ն եր.
երաժշտասրահների ներկայացում
ն եր. նվա
գախմբերի ծառայություններ. թատերական
ներկայացում
ն եր. շոուների արտադրություն.
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդում
ն եր.
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. կեն
դանաբանական այգիների ծառայություններ.
սպորտային սարքերի տրամադրում. նկա
րիչներին մոդելներ տրամադրող գործակա
լությունների ծառայություններ. շարժական
գրադարանների ծառայություններ. խաղատ
ների ծառայություններ (խաղեր). ակումբների
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու
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թյուն). կոլոքվիում
ն երի կազմակերպում և անց
կացում. կոնֆերանսների կազմակերպում և
անցկացում. վեհաժողով
ն երի (կոնգրեսների)
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկների
ծառայություններ. կրթության ոլորտին վերա
բերող տեղեկատվության տրամադրում. քննու
թյունների անցկացում. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու
թային կամ կրթության նպատակներով. մոլե
խաղերի ոլորտում ծառայություններ. գոլֆի
դաշտերի տրամադրում. առողջության ակումբ
ների ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես
մարզում
ն եր). հանգստի ճամբարների ծառա
յություններ (զվարճություններ). թատերակա
նացված ներկայացում
ն եր. կինոթատրոնների
ծառայությունների տրամադրում. մանկապար
տեզներ (կրթություն). սպորտային մրցում
ն երի
կազմակերպում. ժամանցային հանդիպում
ն երի
ծրագրերի կազմում. գործնական հմտություն
ների ուսուցում (ցուցադրություն). թանգա
րանների ծառայություններ (շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների ստու
դիաների ծառայություններ. հանգստի վերա
բերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում.
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ.
սպորտային
սաքավորում
ն երի
վարձույթ,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների.
մարզադաշտերի սարքավորում
ն երի վարձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա
ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազմակեր
պում և անցկացում. սպորտային ճամբարների
ծառայություններ. գիտաժողով
ն երի (սիմպո
զիում
ն երի) կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային միջոցառում
ն երի ժամկետների
պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ դպրոց
ներ. վարպետաց դաս երի կազմակերպում և
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ
ների կազմակերպում. ներկայացում
ն երի տոմ
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնական
կրթություն. վիճակախաղերի կազմակերպում.
պարահանդեսների կազմակերպում. ներկայա
ցում
ն երի կազմակերպում (իմպրեսարիոների
ծառայություններ). խաղադահլիճների ծառա
յությունների տրամադրում. ձայնային սարքա
վորում
ն երի վարձակալություն. լուսավորման
սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ հեռուս
տաստուդիաների համար. թենիսի կորտերի

31
31

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. սցենար
ներ գրելու ծառայություններ, բացառությամբ
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտա
ժում. գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. հրապարակում
ն եր էլեկտրո
նային սեղանադիր հրատարակչական համա
կարգերի օգնությամբ. ենթագրերի կատարում.
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ.
կարաոկե ծառայություններ. երաժշտության
ստեղծագործում. գիշերային ակումբ-սրճա
րանների ծառայություններ (զվարճություններ).
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրա
պարակում
ն երի տրամադրում. լուսանկար
չական ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն.
մասնագիտական կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). նորու
թյունների ծառայություններ. թարգմանիչների
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում.
տոմսերի բաշխման ծառայություններ (զվար
ճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կում
ն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դաս ուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դաս երի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
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րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. սենյա
կային ակվարիում
ն երի վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառում
ն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ:
____________________

(210) 20201992		

(111) 32833

(220) 15.10.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 15.10.2030
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան,
Եր. Քոչարի 27/25, AM
(442) 01.12.2020
(540)
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(526) «ANGUS & MORE» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կանաչ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ).
սրճարանների
ծառայություն
ներ.
նախաճաշարանների
ծառայություն
ներ.
ճաշարանների
ծառայություններ
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա
տություններում.
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. ինքնասպասարկման ռեստորանների
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու
թյուններ:

____________________

(210) 20202004

(111) 32834

(220) 16.10.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 16.10.2030
(730) «Էլեկտրոնային կառավարման ենթա
կառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ,
Երևան, Կառավարական տուն 1, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կապույտ, կարմիր, բաց և մուգ
նարնջագույն, դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. թվային ստորագրություն.
դաս
35. տվյալների ավտոմատացված
հիմնապաշարների վարում. տեղեկատվու
թյան հավաքում տվյալների համակարգչա
յին հիմնապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմնապաշարներում. վեբ-կայքերի երթևեկի
օպտիմալացում. տվյալների էլեկտրոնային
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հիմնապաշարներում տվյալների նորացում
և
պահում.
գրանցամատյանների
տեղեկատվության թարմացում և պահում.
դաս 38. համակարգչի միջոցով հաղորդա
գրությունների և պատկերների փոխանցում.
էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդում.
տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահովում.
թվային ֆայլերի հաղորդում. տվյալների հոսքի
փոխանցում.
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում.
ծրագրային ապահովման արդիականացում.
ծրագրային ապահովման վարձույթ. ծրագրային
ապահովման
սպասարկում.
վեբ-կայքերի
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում
երրորդ անձանց համար. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ
ֆիզիկական
կերպափոխ
ման.
խորհրդատվություն
ծրագրային
ապահովման
հարցերով.
տեղեկատվա
կան
համակարգերի
պաշտպանություն
վիրուս
ներից.
փաստաթղթերի
թվայ
նացում
(տեսածրում).
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ոլորտում
խորհրդատվություն.
տվյալ
ների
էլեկտրոնային
պահպանում.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
արտաքին
(աութսորս)
ծառայությունների
տրամադրում. վեբ-կայքերի տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծում
և
մշակում
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլոր
տում).
խորհրդատվություն
տվյալների
անվտանգության
հարցերով.
տվյալների
կոդավորման ծառայություններ. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն:
____________________

(210) 20202044

(111) 32835

(220) 23.10.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 23.10.2030
(730) Գևորգ Պետրոսյան Աշոտի, Երևան,
Լենինգրադյան 24, բն. 43, AM
(442) 18.12.2020
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կանաչ գույնով:
(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ավիափոխադրում
ն եր.
ավտոմեքենաների
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրում
ն եր.
ավտոբուսային փոխադրում
ն եր. զբոսանա
վերի ծառայություններ. ջրային տրանսպորտի
վարձույթ. փոխադրում
ն եր բեռնատար ավտոտ
րանսպորտով. երկաթուղային փոխադրում
ն եր.
կրուիզների կազմակերպում. տրանսպորտային
ծառայություններ տեսարժան վայրերի դիտման
համար. փոխադրում լաստանավերով. փոխադ
րում
ն եր գետային տրանսպորտով. նավա
վարձակալում. տրանսպորտային միջոցների
վարձույթ. տրանսպորտային ծառայություններ.
փոխադրում
ն եր ջրային տրանսպորտով. ճանա
պարհորդական շրջագայությունների համար
փոխադրում
ն երի կազմակերպում. ուղևորային
ճանապարհորդությունների
փոխադրում
ն եր.
տոմսերի ամրագրում. ծովային փոխադրում
ն եր
ճանապարհորդների փոխադրում. փոխադրում
տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. վարորդների
ծառայություններ. փոխադրում
ն երի հարցերով
տեղեկատվության տրամադրում. տրանսպոր
տային միջոցների ամրագրում. ճանապար
հորդությունների ամրագրում. տրանսպորտի
լոգիստիկա. ավտոբուսների վարձույթ. ճանա
պարհորդության երթուղու վերաբերյալ տեղե
կատվության տրամադրում. երրորդ անձանց
համար
ուղևորափոխադրում
ն երի
կազմա
կերպում առցանց հավելվածների միջոցով.
ճանապարհորդական վիզաների և ճանապար
հորդական փաստաթղթերի կազմում արտա
սահման մեկնող անձանց համար.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճությունների
ծառայություններ.
զվարճու
թյունների կազմակերպում հյուրերի համար.
մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ական
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կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. տեքստա
յին նյութերի հրապարակում, բացառությամբ
գովազդային նյութերի. կրթադաստիարակչա
կան ծառայություններ. ֆիլմերի արտադրու
թյուն, բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի.
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). կոլոքվիում
ն երի կազմակեր
պում և անցկացում. կոնֆերանսների կազ
մակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
քննությունների անցկացում. զվարճության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
մշակութային կամ կրթության նպատակնե
րով. հանգստի ճամբարների ծառայություններ
(զվարճություններ). ժամանցային հանդիպում
ների ծրագրերի կազմում. թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցահան
դեսներ). հանգստի վերաբերյալ տեղեկատվու
թյան տրամադրում. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
գիտաժողով
ն երի (սիմպոզիում
ն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. վարպետաց դաս երի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). կրո
նական կրթություն. տեսագրությունների մոն
տաժում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց
հրապարակում
ն երի տրամադրում. լուսանկար
չական ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն.
նորությունների ծառայություններ. թարգմա
նիչների ծառայություններ. տեսագրում. միկ
րոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). բանա
վոր թարգմանողների ծառայություններ. մաս
նագիտական վերապատրաստում. դպրոցների
կողմից մատուցվող կրթական ծառայություն
ներ. կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. զբոսավարի (գիդի)
ծառայություններ. լեռնային զբոսաշրջության
իրականացում զբոսավարի ուղեկցությամբ.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով:
____________________
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(511)
դաս
12. օդախցիկներ օդաճնշական
(220) 29.10.2020
(151) 29.06.2021
դողերի
համար.
օդախցիկներ հեծանիվների
			(181) 29.10.2030		
դողերի համար. դողեր տրանսպորտային
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
միջոցների անիվների համար. դողածածկաններ
(442) 16.11.2020
օդաճնշական դողերի համար. անվադողերի
(540)
բութակներ. պահպանաշերտեր անվադողերը
վերականգնելու
համար.
օդաճնշական
դողեր.
ավտոմոբիլների
դողեր.
պինդ դողեր
(511)
տրանսպորտային
միջոցների
անիվների
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
համար.
հեծանիվների
դողեր:
(740) Արարատ Գալոյան
(210) 20202069

(111) 32836

____________________

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202089

(111) 32837

(210) 20202109		

(111) 32839

(220) 27.10.2020

(151) 29.06.2021

(220) 11.11.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 27.10.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ
Փիրոյան Գառնիկի, ք. Գյումրի Ա. Խաչատրյան
2, բն. 70, AM
(442) 16.11.2020
(540)

(526) «mobile» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
35. ապրանքների ցուցադրում.
առևտուր,
մասնավորապես`
բջջային
հեռախոսների և աքսեսուարների վաճառք:
____________________

(210) 20202090

(111) 32838

(220) 05.11.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 05.11.2030
(730) Սաիլուն Գրուպ Քո., Էլթիդի., CN
(442) 01.12.2020
(540)

			(181) 11.11.2030
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 01.12.2020
(540)

(526) Բացի «MARY KAY» գրառումից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ.
անուշաբույր
ջուր
և
պարֆյումերիային
բուրավետ նյութեր անձնական օգտագործման
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202110

(111) 32840

(220) 11.11.2020

151) 29.06.2021

			(181) 11.11.2030
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(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US

(526) Բացի «Աղավնաձոր» բառից մնացած

(442) 01.12.2020
(540)

օբյեկտներ չեն:
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բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, դեղին, մուգ կարմիր և բոսորագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. «Սև Արենի» և «Թոզոտ» տեսակի
խաղողներից պատրաստված սեղանի կարմիր
կիսաքաղցր գինի:
____________________

(591) Բացի «MARY KAY» գրառումից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս
5. մաշկի խնամքի բուժական
պատրաստուկներ.
սննդային հավելումներ.
դիետիկ
հավելումներ,
սննդամթերք
և
ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202170		

(111) 32841

(220) 19.11.2020

(151) 29.06.2021

(210) 20202179		

(111) 32842

(220) 20.11.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 20.11.2030
(730) «Պարսատիկի ազգային ֆեդերացիա»
ՀԿ, Երևան, Պարույր Սևակ 1/2 բն 8, AM
(442) 01.12.2020
(540)

			(181) 19.11.2030
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
թանաքագույն, լազուր, փայտագույն, դեղին,
շագանակագույն, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
41. պարսատիկի բնագավառում
ակադեմիաներ (ուսուցում), զվարճությունների
ծառայություններ, զվարճությունների կազմա
կերպում
հյուրերի
համար,
մրցույթների
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի).
պարսատիկի բնագավառում հեռակա ուսուցում.
պարսատիկի
բնագավառում
ֆիզիկական
դաս տիարակություն, սպորտային սարքերի
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տրամադրում. պարսատիկի բնագավառում
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). պարսատիկի բնագավառում
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
պարսատիկի բնագավառում կրթության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
պարսատիկի բնագավառում քննությունների
անցկացում.
պարսատիկի
բնագավառում
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում,
ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում,
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
պարսատիկի
բնագավառում սպորտային սարքավորումների
վարձույթ, բացառությամբ տրանսպորտային
միջոցների.
պարսատիկի
բնագավառում
մարզադաշտերի սարքավորումների վարձույթ.
պարսատիկի բնագավառում սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. պարսատիկի
բնագավառում
սպորտային
ճամբարների
ծառայություններ. պարսատիկի բնագավառում
սպորտային միջոցառումների ժամկետների
պլանավորում, մարզիչների, դաս ուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). պարսատիկի
բնագավառում սպորտային հրապարակների
վարձույթ.
պարսատիկի
բնագավառում
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
պարսատիկի բնագավառում մասնագիտական
վերապատրաստում, նոու-հաու փոխանցում
(ուսուցում),
հատուկ
պահանջներով
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական
ծառայություններ:
____________________

(210) 20202220		

(111) 32843

(220) 30.11.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 30.11.2030
(730) «Դ վենչուրս» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան
6, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս 35. առևտրական տոնավաճառների
կազմակերպում. ցուցահանդեսների կազմա
կերպում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով.

07/1

№ՄԱՍ 1

դաս
36. տարբեր մասնագետների
համատեղ
աշխատանքի
համար
գրա
սենյակների վարձույթ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ.
դաս 41. զվարճությունների կազմակերպում
հյուրերի համար. մրցույթների կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). կոլոքվիումների
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկա
ցում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
մշակութային կամ կրթության նպատակներով.
ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով
ների
(սիմպոզիումների)
կազմակերպում
և
անցկացում.
վարպետաց
դաս
երի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսու
ցում). պարահանդեսների կազմակերպում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմա
կերպում և անցկացում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների
կազմակերպում
զվարճությունների համար.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնասպա
սարկման ռեստորանների ծառայություններ.
սրճարանների
ծառայություններ.
նախա
ճաշարանների ծառայություններ. ժամանա
կավոր
բնակատեղերի
վարձակալում.
զբոսաշրջիկների
համար
տների
ծառա
յություններ.
բարերի
ծառայություններ.
նարգիլեի բարերի ծառայություններ. մոթել
ների
ծառայություններ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների
համար. ժամանակավոր բնակեցման համար
ընդունարանների ծառայություններ (ժամանման
և մեկնման կառավարում).
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների
պլանավորում և կազմակերպում. հանդի
պումների կամ ծանոթությունների կազմա
կերպման ակումբների ծառայություններ:
____________________
(210) 20202235

(111) 32844

(220) 01.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 01.12.2030
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(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Աղձք, AM

07/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս 29. մշակված ձկնամթերք, ծովամթերք
և մսամթերք, այդ թվում՝ պահածոյացված ձուկ
և ձկան մշակված խավիար.
դաս 31. կենդանի կենդանիներ, այդ թվում՝
կենդանի ձուկ. ձկնկիթ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 36. վճարահաշվարկային ծառայու
թյուններ. վիրտուալ արժույթի թողարկում և
սպասարկում (շրջանառություն):
____________________

(210) 20202252		

(111) 32845

(220) 03.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 03.12.2030
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ,
Երևան, Շովրոյան 5, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(111) 32847

(220) 09.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 09.12.2030
(730) Կարինե Խաչատրյան, Երևան, Շարուրի
24/2, բն. 153, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սպիտակ, վարդագույն և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր:
____________________

(210) 20202262		

(111) 32846

(220) 07.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 07.12.2030
(730) «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Հակոբ Հակոբյան
3, հիմն. մասնաշենք., 1-ին սեկցիա, հարկ 3, AM
(442) 18.12.2020

(210) 20202291		

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված.
սառեցված. չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
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դաս
32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20202370

(111) 32848

(220) 23.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 23.12.2030
(730) Սոնա Սահակյան, Երևան, Աբովյան 22,
բն. 30, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(210) 20202374

(111) 32849

(220) 24.12.2020

(151) 29.06.2021

07/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 24.12.2030
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
հակաբիոտիկներ. հակավարակային միջոցներ
համակարգային օգտագործման համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20202375

(111) 32850

(220) 24.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 24.12.2030
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK

(511)
դաս
35.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային ցանցում. մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով
ապահովում).
հեռուստա
մարքեթինգի
ծառայություններ.
տեղեկա
տվության
տրամադրում
գործարար
և
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
շուկայի հետախուզական ծառայություններ.
գովազդային նյութերի տարածում. ապրանքների
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. մանրամեծածախ
առևտրի խանութների ծառայություններ.
դաս
39. ապրանքների առաքում.
ների պահպանություն. ապրանքների
ապրանք
փաթեթավորում:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
հակաբիոտիկներ. հակավարակային միջոցներ
համակարգային օգտագործման համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20202376

(111) 32851

(220) 24.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 24.12.2030
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
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(210) 20202377		

(111) 32852

(210) 20202400

(111) 32855

(220) 24.12.2020

(151) 29.06.2021

(220) 29.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 24.12.2030
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK

			(181) 29.12.2030
(730) «Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Յանտար», RU

(442) 18.01.2021
(540)

(442) 01.03.2021
(540)

07/1

№ՄԱՍ 1

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

(526) Բացի «Янтарный мир» և «Янтарный
лидер» արտահայտություններից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

(210) 20202381		

(111) 32853

(220) 04.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 04.12.2030
(730)
Արթուր
Վարդապետյան,
Երևան,
Մուրացանի 42 տուն, AM
(442) 01.03.2021
(540)

օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթնային յուղ և կաթնային յուղի
փոխարինիչ պարունակող հալած արտադրանք:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(511)
դաս
41. մրցույթների կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). շոուների
արտադրություն. գեղեցկության մրցույթների
կազմակերպում. տեսախցիկների վարձույթ:
____________________

(210) 20202392

(111) 32854

(220) 25.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 25.12.2030
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 18.01.2021
(540)

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

(210) 20202409

(111) 32856

(220) 30.12.2020

(151) 29.06.2021

			(181) 30.12.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գուրգեն Եղիա
զարյան, Երևան, Նոր-Արեշ 35, տուն 16, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 18. կենդանիների կաշիներ. վզնոցներ
կենդանիների համար. մշակված կաշիներ.
կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն մեջքակաշիներ
(կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված կամ
մասնակի մշակված կաշի. արհեստական կաշի.
կաշվե
պայուսակներ
փականագործական
գործիքների համար. զսպանների կաշվե
պատյաններ. թիկնապայուսակներ. կաշվե
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դնչափոկեր. մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի
նմանակ).
մորթեղեն.
դրամապանակներ.
տափակ
ճամպրուկներ
փաստաթղթերի
համար. կանացի պայուսակներ. կաշվե պարկեր
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթավորման
համար. ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
(կաշեգալանտերեա).
կաշվե
փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասուն
ների կաշիներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե
տուփեր. թավշակաշի, բացառությամբ մաքրելու
համար օգտագործվողների. կաշվե սրակալներ.
սուսերի ուսակապեր. պայուսակներ. կաշվե
պիտակներ. կաշվե պաստառներ.
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. կեպիներ՝ որպես
գլխարկներ.
երկարաճիտ
կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
քուղերով
կիսակոշիկներ.
գոտիներ (հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ).
բաճկոնակներ.
շրջազգեստներ.
բազկա
պատներ. լողափի կոշիկ. սաբոներ (կոշիկ).
վերարկուներ.
համազգեստ.
սանդալներ.
բաճկոններ (հագուստ). կոշիկներ. սպորտային
կոշիկներ. հագուստ արհեստական կաշվից.
կաշվե հագուստ. գոտի-քսակներ (հագուստ).
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. հայտա
րարությունների
փակցնում.
գովազդային
նյութերի տարածում. գովազդ. ռադիոգովազդ.
հեռուստագովազդ.
ցուցահանդեսների
կազմա
կերպում առևտրային կամ գովազ
դային
նպատակներով.
առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում. մանրա
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում
գովազդային
նպատակներով.
արտաքին
գովազդ:
____________________

(210) 20210001		

(111) 32857

(220) 08.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 08.01.2031
(730) Արմեն Պողոսյան, Երևան, Վարդանանց
18/2 -103, AM
(442) 01.02.2021

07/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(511)
դաս
9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության
և
ուսուցման
սարքեր
ու
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման,
միացման,
փոխակերպման,
կուտակման,
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVDներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ, մասնավորապես՝ էլեկտրական
կուտակիչներ.
էլեկտրական
փականներ.
ազդանշանային
սուլիչներ.
էլեկտրական
սարքեր գողությունները կանխելու համար.
ապրանքների
էլեկտրոնային
բեռնա
պիտակներ.
համակարգչային
ծրագրեր
(ներբեռնվող
ծրագրային
ապահովում).
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի
ապարատներ (GPS). պայուսակներ դյուրակիր
համակարգիչների համար. տեսախցիկներ
երեխային հետևելու համար. տեսադայակ.
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի
արտադրության համար. սմարթ-ակնոցներ.
սմարթ-ժամացույցներ.
սմարթֆոնների
պատյաններ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների
մորթիներ.
սնդուկներ
և
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի
հովանոցներ.
ձեռնափայտեր.
մտրակներ,
լծասարքեր
և
թամբագործական
իրեր.
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ
կենդանիների
համար,
մասնավորապես՝
որսապարկեր. դպրոցական պայուսակներ.
ճամփորդական
սնդուկներ.
ուսափոկերով
համակներ
երեխաներ
կրելու
համար.
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թիկնապայուսակներ.
դրամապանակներ.
տնտե
սական պայուսակներ. պայուսակներ
ալպինիստների
համար.
տուրիստական
պայուսակներ.
ծովափի
պայուսակներ.
կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ.
ճամփորդական սնդուկներ. կռնապայուսակներ.
բանալիների պատյաններ. կրեդիտ քարտերի
պատյաններ (դրամապանակներ). ուղեբեռների
հաշվեպիտակներ. անվավոր ճամպրուկներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
մասնավորապես՝
վերնազգեստ,
գոտիներ
(ներքնազգեստ),
բաճկոններ,
բլուզներ,
սվիտերներ,
պուլովերներ,
բաճկոններ
(հագուստ):
____________________

(210) 20210020		

(111) 32858

(220) 13.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 13.01.2031
(730) «Դերմակոլ» բաժնետիրական
րություն, CZ

ընկե

(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմ
ն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
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հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչների համար. պատրաստուկ
ներ ողորկման համար. կոշիկների խնամքի
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների փայ
լեցման համար. փայլ տվող պատրաստուկներ
(ողորկման համար). կոշիկի մոմեր. կոշիկի
կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ մանրահա
տակի համար. ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ.
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր
(օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի ջրի
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի
համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկանյութ). կոս
մետիկական միջոցներ կենդանիների համար.
կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմետիկա
կան միջոցներ. բամբակ կոսմետիկական նպա
տակների համար. մաքրող կավիճ. բծերը
հանելու միջոցներ. կոսմետիկական մատիտ
ներ. քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկա
կան կրեմ
ն եր. լվացքի սոդա մաքրելու համար.
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար.
մոմեր. կրեմ
ն եր կաշվի համար. լվացող միջոց
ներ, բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամ
ն ա
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստա
տիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատոր
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ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ
(պարֆյումերիա).
գրիմ.
պատրաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր
ծաղկային օծանելիքների համար. բաղադրու
թյուններ հոտավետ նյութերով ծխեցման համար
(պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետի
կական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետի
կական
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 կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի
համար. արդուզարդի միջոցներ. հեղուկներ
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների
մաքրման համար. պատրաստուկներ գործ
վածքները կոկելու (օսլայելու) համար. անա
նուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի
արտադրության
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ.
պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
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պաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
ղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
բեղերի համար. կոսմետիկական միջոցներ
նիհարելու համար. սոսինձներ արհեստական
թարթիչների ամրացման համար. պատրաս
տուկներ ներկերը հեռացնելու համար. հոտա
զերծիչներ մարդու կամ կենդանիների համար.
դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. կապակցող միջոց
ներ կոսմետիկական նպատակների համար.
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական նպա
տակների համար. պատրաստուկներ լվանալիս
սպիտակեղենը փափկացնելու համար. պատ
րաստուկներ ատամ
ն երի պրոթեզները մաքրե
լու համար. պատրաստուկներ ջրհորդանները
մաքրելու համար. շամպուններ ընտանի կենդա
նիների համար (ոչ բուժական խնամքի միջոց
ներ). կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամ
ն երի
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյու
թեր կոսմետիկական միջոցների համար. սափր
վելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար.
թարթիչների տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդ
ներ ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ
բերանի խոռոչի թարմացման համար. պատ
րաստուկներ չոր մաքրման համար. պատրաս
տուկներ մանրատախտակի վրայից մոմը
հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ).
սահումը կանխող մոմ հատակի համար. հեղուկ
ներ հատակի համար, որոնք կանխում են սահե
լը. սեղմված օդով բալոններ մաքրման և փոշու
հեռացման համար. ժել ատամ
ն երի սպիտակեց
ման համար. լվացող միջոցներով տոգորված
ջնջոցներ մաքրելու համար. պատրաստուկներ
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բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար.
խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ
նյութեր
սպասք լվացող մեքենաների համար. օդի բու
րավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը թար
մացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտանի
կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ անձ
նական հիգիենայի համար, ախտահանիչներ
կամ հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե
վերայով
կոսմետիկական
նպատակների
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
փայլ շրթունքների համար. բալզամ
ն եր, բացա
ռությամբ բժշկական նպատակներով օգտա
գործվողների.
չոր
շամպուններ.
կպչուն
պիտակներ եղունգների համար. արևապաշտ
պան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտ
րոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ).
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ
բժշկական նպատակների համար. մազերի
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն ուղ
ղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկ
ներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկա
կան նպատակների համար. սպիտակեցնող
շերտիկներ ատամ
ն երի համար. սննդային բու
րավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական
կոսմետիկական միջոցներ. ոչ բուժական մաք
րող միջոցներ անձնական հիգիենայի համար.
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական
նպատակների համար. եղունգների լաքահա
նիչներ. մոմ հատակի համար. շամպուններ կեն
դանիների համար (ոչ բժշկական խնամքի
միջոցներ). պատրաստուկներ աչքերը լվանալու
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար.
հեշտոցային լուծույթներ անձնական հիգիենայի
կամ հոտազերծման համար. կենցաղային քիմի
ական պատրաստուկներ մաքրելու համար.
բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտա
կեցնող (գունազրկող) միջոցներ կենցաղային
նպատակների համար. մերսման մոմեր կոսմե
տիկական նպատակների համար. կոսմետիկա
միջոցներ
կան
երեխաների
համար.
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող միջոց
ներով տոգորված մանկական անձեռոցիկներ.
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական նպա
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տակների համար. փայլփլուքներ եղունգների
համար. միցել յար ջուր. մարմ
ն ի ներկեր կոսմե
տիկական նպատակների համար. մարմ
ն ի
հեղուկ լատեքսային ներկեր կոսմետիկական
նպատակների համար. ատամ
ն ամածուկ. դիմա
հարդարումը հեռացնող պատրաստուկներով
տոգորված բամբակ. լվացքի անձեռոցիկներ
գունաթափումը կանխելու համար. չորացնող
հակաստատիկ անձեռոցիկներ:
(740) Ներսես Իսաջանյան
____________________

(210) 20210036		

(111) 32859

(220) 18.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 18.01.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Դանիել
Ղազարյան Մամիկոնի, Երևան 0004, ՄալաթիաՍեբաստիա, Բաբաջանյան 163/2-4, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(511)
դաս
25. հագուստ, մասնավորապես՝
գուլպաներ:
____________________

(210) 20210046		

(111) 32860

(220) 18.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 18.01.2031
(730) «Ներդրումների աջակցման կենտրոն»
հիմնադրամ, Երևան, Հանրապետության 5, AM
(442) 01.02.2021
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(540)

(526) «ENTERPRISE», «ARMENIA» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է մուգ կարմիր (#8B1C30, #993944),
նարնջագ ույն (#E98D13), բաց նարնջագույն
(#EFA760), բաց մոխրագույն (#F2F2F2), սև
(#000000) և մոխրագույն (#BABABA) գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. առևտ
րային տեղեկատվության գործակալությունների
ծառայություններ. գովազդային նյութերի տարա
ծում. խորհրդատվություն գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վարման հարցերով. օգնություն առևտրային
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման հարցերով.
շուկայի ուսում
ն ասիրություն. հետազոտություն
ներ գործարարության ասպարեզում. ծառայու
թյուններ հասարակական հարաբերությունների
բնագավառում. գործարարության կառավար
ման
խորհրդատվական
ծառայություններ.
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա
րարության ասպարեզում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդա
յին նպատակներով. գործնական տեղեկատ
վության
տրամադրում.
շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. մաս
նագիտական
խորհրդատվություն
գործա
րարության ասպարեզում. տեղեկատվության
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ
անձանց համար. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. մարքեթինգ (շու
կայավարում). տեղեկատվության տրամադրում
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
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ոլորտներում. գործարար տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. պոտեն
ցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինանսա
վորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ. թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում):
____________________

(210) 20210052		

(111) 32861

(220) 19.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 19.01.2031
(730) Միցուբիշի Իլեքթրիք Քորփորեյշն, JP
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 11. օդորակիչներ. օդի լավորակման
տեղակայանքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210053		

(111) 32862

(220) 20.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 20.01.2031
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ
ստվեննոստյու «ԿԴՎ Յաշկինո», RU
(442) 01.02.2021
(540)

(526) վաֆլիի գրաֆիկական պատկերն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ դեղին, նարնջագույն, կարմիր, սպիտակ,
կանաչ, բեժ, բաց և մուգ շագանակագույն
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. վաֆլիներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(210) 20210054		

(111) 32863

(210) 20210081		

(111) 32865

(220) 20.01.2021

(151) 29.06.2021

(220) 21.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 20.01.2031
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ
ստվեննոստյու «ԿԴՎ Յաշկինո», RU

			(181) 21.01.2031
(730) Հայկ Սոսի Սարգսյան, Երևան, Ավան,
Նարեկացի 40, բն. 75, AM

(442) 01.02.2021
(540)

(442) 01.02.2021
(540)
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(526) վաֆլիի և սափորի գրաֆիկական պատկեր
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ դեղին, նարնջագույն, կարմիր, սպիտակ,
կապույտ, բեժ, բաց և մուգ շագանակագույն
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. վաֆլիներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210072		

(111) 32864

(220) 21.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 21.01.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Դավթյան,
Երևան, Շենգավիթ, Շարուրի 29, բն. 21, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(511)
դաս
41. կրթական ծառայություններ,
այն է՝ վարորդական իրավունքի տեսա
կան
և
գործնական
դաս
ընթացների
կազմակերպում, վարորդական քննությունների
նախապատրաստում:
____________________

(511)
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմ
ն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմ
ն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ ձիերի
համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փափուկ այծա
կաշի). դնչկալներ. ճամփորդական սնդուկներ.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
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երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալներ
ասպանդակների համար. կաշվե պայուսակ
ներ փականագործական գործիքների համար.
մտրակներ. կերի տոպրակներ. պատյաններ
անձրևի հովանոցների համար. զսպանների
կաշվե պատյաններ. ձիերի ծնկակալներ. ծած
կոցներ կենդանիների համար. լծասարքեր
կենդանիների համար. ձիերի աչքակալներ
(լծասարք). ձգափոկեր (լծասարք). թիկնապա
յուսակներ. ձիերի երասանակներ. բռնակներ
գավազանների համար. բազմաճյուղ մտրակ
ներ. կաշվե դնչափոկեր. մոլեսկին (գործվածք՝
կաշվի նմանակ). կանացի պայուսակների հիմ
նակմախքներ. արևի հովանոցներ. մորթեղեն.
բռնակներ հովանոցների համար. դրամապա
նակներ. անվավոր տնտեսական պայուսակներ.
տնտեսական պայուսակներ. սանձեր. տափակ
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. պայու
սակներ ալպինիստների համար. տուրիստական
պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ
մաքրելու համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ. սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր. արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. կեն
գուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
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ներ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական դպրո
ցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների հաշ
վեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
դսա 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպա
ների կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժե
ղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ.
կոշկածայրեր. քրտնակալներ. տաբատակալ
ներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի օձիք
ներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր.
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակ
ներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի ներք
նազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ. պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյում
ն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներք
նազգեստ).
ականջակալներ
(հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրի
ջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների
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համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ).
պատրաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ. կաշ
նե. վզնոց. գո
տի-շար
ֆեր. ծի
սա
կարգային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ.
ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ.
մորթե թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային).
ցիլինդրներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղ
միրաններ (ներքնազգեստ). գոտիներ (ներք
նազգեստ). կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է
պարանոցը և ուսերը. մարմ
ն ամարզական կոշ
կեղեն. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. զանգա
պաններ (տաք գուլպաներ). ջերսի (հագուստ).
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոց
ներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների
ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ).
տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկ
նոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ.
լողափի կոշիկ. գրպաններ հագուստի համար.
պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ).
սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ.
վերարկուներ. կրունկներ կոշկեղենի համար.
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր կոշ
կեղենի համար. համազգեստ. բրդյա բաճկոն
ներ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). թղթե
հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլխարկներ.
լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի
խալաթներ. մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. կոշկեղենի
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային
կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի
համար. սեպեր բութսերի համար. սպորտային
բութսեր. գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ).
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ).
հագուստ
մարմ
ն ամարզիկների
համար.
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոս
տյում
ն եր. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկա
ներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ
լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսա
կան բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ).
կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ

07/1

№ՄԱՍ 1

(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. կիսատա
բատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգ
ներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ
(շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ).
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե
երկարաճիտ կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև
կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց.
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ.
մարմ
ն ամարզական կիպ նստող զգեստ.
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ.
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտ
պանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. թաթ
մաններ. լատեքսային հագուստ. պաշտպանիչ
մարզաշապիկներ
(ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով
հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալներ.
դաս 35. մեծածախ և մանրածախ վաճառքի
ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20210096

(111) 32866

(220) 25.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 25.01.2031
(730) «Բորիսովկա» ՍՊԸ, ՀՀ. Սյունիքի մարզ,
գ. Ծղուկ, 1փ, 39 Գորայք 3508, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(526) «dairy products» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, կանաչ և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ. պանիր. կարագ. յոգուրտ և
այլ կաթնամթերք:
____________________

48
48

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(210) 20210120		

(111) 32867

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031
(730) «Էյջ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ,
ք.Վարդենիս, Ս.Գրիգորյան 15, AM

07/1
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(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(442) 16.02.2021
(540)

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությունից
մ նացած բոլոր գրառում ներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է բաց և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն,
դեղին, կարմիր, կապույտ, մուգ կապույտ,
(511)
դաս 33. պտուղներից և հատապտուղներից
(բացառությամբ խաղողի) թորված՝ 40 տոկոս
և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային
խմիչք:
____________________

սպիտակ, բաց և մուգ շագանակագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 29. պահածոյացված արքայախնձոր։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
(210) 20210123		

(111) 32870
(151) 29.06.2021

(210) 20210121		

(111) 32868

(220) 29.01.2021

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM

			(181) 29.01.2031
(730) «Էյջ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ,
ք.Վարդենիս, Ս.Գրիգորյան 15, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(511)
դաս 33. պտուղներից և հատապտուղներից
(բացառությամբ խաղողի) թորված՝ 40 տոկոս
և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային
խմիչք:
____________________

(210) 20210122		

(111) 32869

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031

(442) 16.02.2021
(540)

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությունից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ կանաչ, դեղին, կանաչադեղնավուն, կարմիր,
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. պահածոյացված քաղցր հատի
կավոր եգիպտացորեն։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

49
49

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(210) 20210124		

(111) 32871

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM
(442) 16.02.2021
(540)

07/1
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(511)
դաս 29. պահածոյացված ձիթապտուղ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210126		

(111) 32873

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM
(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությու
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն

(442) 16.02.2021
(540)

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ, դեղին, կանաչադեղնավուն,
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 29. մարինացված եգիպտացորենի
կողրեր:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությու
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է բաց և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն,
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային

(210) 20210125		

(111) 32872

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM
(442) 16.02.2021
(540)

համակցությամբ։
(511)
դաս 29. մարինացված չերի լոլիկ և թթու
դրած մանր վարունգ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210127		
(220) 29.01.2021

(111) 32874
(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM
(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությունից

(442) 16.02.2021
(540)

մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, սպիտակ, կարմիր, կապույտ և
մանուշակագույն գունային համակցությամբ։

50
50

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությու
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(540)

նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է բաց և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն,
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 29. թթու դրած մանր վարունգ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210128		

(111) 32875

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությունից
մ նացած բոլոր գրառում ներն ինքնուրույն

			(181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM

պահպանության օբյեկտներ չեն:

(442) 16.02.2021
(540)

ոսկեգույն, բաց և մուգ շագանակագույն գունային

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ, կարմիր, կապույտ, սպիտակ,
համակցությամբ։
(511)
դաս 29. մարինացված սնկեր։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությու
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է բաց և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն,
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային

(210) 20210130		

(111) 32877

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM
(442) 16.02.2021
(540)

համակցությամբ։
(511)
դաս 29. մարինացված չերի լոլիկ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությունից
(210) 20210129		

(111) 32876

մ նացած բոլոր գրառում ներն ինքնուրույն

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

պահպանության օբյեկտներ չեն:

			(181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

(442) 16.02.2021

շագանակագույն գունային համակցությամբ։

և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն, կարմիր,
կապույտ, մուգ կապույտ, սպիտակ, բաց և մուգ

51
51

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(511)
դաս 29. պահածոյացված շամպինյոններ։

(526) «ВСЕ САМОЕ ВКУСНОЕ» արտահայտությունն

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

07/1

№ՄԱՍ 1

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն, կարմիր,
կապույտ, սպիտակ, բեժ և շագանակագույն

(210) 20210131		

(111) 32878

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությու
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. ձավարեղեն, բրինձ, ոսպ, հաճար,
ոլոռ, ցորեն, եգիպտացորեն, հնդկաձավար,
լոբի, սիսեռ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210134		

(111) 32880

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031
(730) Իրինա Մանվելի Սիմոնյան, Երևան, Ալեք
Մանուկյան 10, բն. 31, AM
(442) 16.02.2021
(540)

և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն, կարմիր,
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. պահածոյացված կանաչ ոլոռ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
(210) 20210132		

(111) 32879

(220) 29.01.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087,
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, սպիտակ, շագանակագույն և մոխրագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք, ապակյա իրեր, որոնք
օգտագործվում են հացաթխման համար.
դաս
41. կրթադաս տիարակչական
ծառայություններ, գործնական հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն),
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում, վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում
(ուսուցում)՝ բոլորը թթխմորի պատրաստման և
հացաթխման ոլորտին վերաբերող:
____________________
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52

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(210) 20210141		

(111) 32881

(220) 01.02.2021

(151) 29.06.2021

07/1

№ՄԱՍ 1

(540)

			(181) 01.02.2031
(730) Տիգրան Ռոբերտի Վարտիկյան, Երևան,
Արցախի 8Բ, բն. 6, AM
(442) 16.02.2021
(540)
(526) «STYLE» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա
յություններ. վարսավիրանոցների ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20210170		

(111) 32884

(220) 03.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 03.02.2031
(730) «Նեմո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ՄալաթիաՍեբաստիա, Բաբաջանյան 123, բն. 14, AM
(511)
դաս 35. գինիների վաճառք:
____________________

(210) 20210151		

(111) 32882

(220) 01.02.2021

(151) 29.06.2021

(442) 16.02.2021
(540)

			(181) 01.02.2031
(730) «Տիգա շին» ՍՊԸ, Երևան, Եղիազարյան
15ա, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կապույտ և դեղին գունային համակ

(511)
դաս 37. շինարարություն:
____________________

(210) 20210168		

(111) 32883

(220) 03.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 03.02.2031
(730) «Սլավ Սթայլ» գեղեցկության սրահ ՍՊԸ,
Երևան, Կորյունի 5, AM
(442) 16.02.2021

ցությամբ:
(511)
դաս
31. չմշակված ցիտրուսային
պտուղներ. սննդային և կերային չմշակված
ջրիմուռներ. չմշակված ընկույզներ (պտուղներ).
գազանանոցում
պահվող
կենդանիներ.
կենդանի անասուններ. անասնակեր. ծառեր.
Նոր տարվա տոնածառեր. ծառերի բներ.
թփուտներ. վարսակ. թարմ հատապտուղներ.
աղ անասունների համար. թարմ ճակնդեղ.
հացահատիկի թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի
տաշեղ
փայտազանգված
պատրաստելու
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53

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

համար.
կեղևով
փայտանյութ.
կակաոյի
չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ. սպիտակ
ակացիայի պտուղներ (եղջերապտուղ) (կեղծ
ակացիա (հումք)). հացազգիների անմշակ
հատիկներ. թարմ սնկեր. սնկամարմին. քուսպ.
չմշակված շագանակներ. կիր անասնակերի
համար. եղերդի կոճղարմատներ. թարմ
ճարճատուկ.
գալետներ
շների
համար.
չմշակված կիտրոններ. կոկոսի ընկույզի կեղև.
կոկոսյան ընկույզ. կերեր թռչունների համար.
կանճրակի քուսպ անասունների համար. թարմ
վարունգ. գայլուկի կոներ. թեփից խառնակեր
անասունների համար. կոպրա. կենդանի
խեցեմորթներ. թարմ բանջարեղեն. թարմ
դդումներ. պսակներ թարմ ծաղիկներից.
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ.
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). դիրտ.
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու
պատրաստուկներ. բրնձի ալյուր անասնակերի
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկներ.
դեկորատիվ
նպատակներով
չորացրած
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար.
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող.
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանա
կան նպատակների համար. հացահատիկ
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար.
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար.
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ.
գայլուկ. կոլա ընկույզներ. թարմ սալաթկաթնուկ. թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ.
խցանակեղև. կտավատի ալյուր (խար). փռոցներ
կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների
փռոցների համար. եգիպտացորեն. եգիպտա
ցորենի քուսպ անասունների համար. ածիկ
գարեջրագործության և օղեթորման համար.
մրգային քուսպ. թարմ պնդուկ. ալյուր
անասնակերի
համար.
ձկնկիթ.
շերամի
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. թարմ
սոխ.
ձիթապտուղ
(զեյթուն)
չմշակված.
թարմ նարինջներ. գարի. եղինջ. սիպեի
ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ փռոցների
համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի
(արմավենու տերևներ). արմավենիներ. լափ
թեփից անասունների համար. կենդանի ձուկ.
խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր
տաքդեղ
(բույս).
չորացրած
բույսեր
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դեկորատիվ նպատակների համար. թարմ
պրաս. չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ.
պատրաստուկներ
ընտանի
թռչունների
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. կերեր
մսուրքի կենդանիներին կերակրելու համար.
արմատապտուղներ կերային. թարմ խաղող.
չմշակված խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան.
շերամի որդեր. ուտելի չմշակված քնջութ. թարմ
գետնասնկեր.
գինեթորման
մնացորդներ.
կենդանի
ընտանի
թռչուն.
ալգառոբիլա
(կենդանիների
կեր).
նուշ
(պտուղներ).
թարմ գետնընկույզ. գետնընկույզի ալյուր
անասնակերի համար. գետնընկույզի կերային
քուսպ կենդանիների համար. հացաբույսերի
մշակման արգասիքներ անասնակերի համար.
շաքարեղեգի մզուք (հումք). կենդանի խայծ
ձկնորսության համար. կենդանի խեցգետիններ.
խեցգետնանմաններ
(կենդանի).
կենդանի
օմարներ. կենդանի միդիաներ. կենդանի
ոստրեներ. կերեր սենյակային կենդանիների
համար. չմշակված կեղ. կենդանի լանգուստներ.
որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիքներ
սենյակային
կենդանիների
համար.
ձկան ալյուր կենդանիների կերի համար.
չմշակված բրինձ. կենդանի հոլոտուրիներ
(ծովային վարունգ). ավազապատ թուղթ
սենյակային
կենդանիների
փռոցների
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերայի
բույսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերմեր
կենդանիների կերի համար. ալյուր կտավատի
սերմերից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր
կենդանիների կերի համար. թարմ արտիճուկ.
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն.
կենդանի սարդինաներ. կենդանի թյուննոս.
թարմ սխտոր. թարմ դդմիկներ. կտավատի
չմշակված սերմեր սննդի համար. չմշակված
մրգերից կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ.
ուտելի
կենդանի
միջատներ.
չմշակված
քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած
կամ չմաքրած). չմշակված կինոա. չմշակված
հնդկացորեն. գետածածան կոի, կենդանի.
կենդանի
կակղամորթներ.
սառեցումով
չորացրած խայծեր ձկնորսության համար.
ուտելի թարմ ծաղիկներ. թարմ կոճապղպեղ.
սոյայի թարմ հատիկներ. կանեփի բույս.
չմշակված կանեփ:
____________________

54
54

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(210) 20210173		

(111) 32885

(220) 04.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 04.02.2031
(730) «Լորդնոք քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան,
Խորենացի 27ա, բն. 1, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 33. օղի. գինի. հայկական կոնյակ
(բրենդի). լիկյոր. ջին. ռոմ. վիսկի:
____________________

(210) 20210174		

(111) 32886

(220) 04.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 04.02.2031
(730) «Լորդնոք քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան,
Խորենացի 27ա, բն. 1, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 33. օղի. գինի. հայկական կոնյակ
(բրենդի). լիկյոր. ջին. ռոմ. վիսկի:
____________________

(210) 20210182		

(111) 32887

(220) 05.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 05.02.2031
(730) «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան,
Գևորգ Չաուշի 50, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(511)
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս
16. թուղթ, ստվարաթուղթ և
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական
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արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն նյու
թեր
գրասենյակային
կամ
կենցաղային
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման
համար.
տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ,
փայլար
և
այդ
նյութերից
պատրաստված իրեր. մասնակի մշակված
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն
խողովակներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևանոցներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ.
չմշակված
կամ
մասնակի
մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր, կետի բեղ
կամ սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. սաթ.
դաս
24. գործվածքներ և դրանց
փոխարինիչներ. անկողնու ծածկոցներ և
սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս
28. խաղեր և խաղալիքներ.
մարմնամարզական և սպորտային իրեր.
տոնածառի զարդեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո.
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս
32. գարեջուր. հանքային և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և

55
55

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի, այն է՝ գինի, այդ թվում
մրգային, բուրումնացված և փրփրուն գինիներ.
օղի, այդ թվում` մրգային օղիներ.
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ,
այն
է՝
ռեստորանային և սրճարանային ծառա
յություններ.
ժամանակավոր
բնակա
տեղով ապահովում, այն է՝ հյուրանոցների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20210187		

(111) 32888

(220) 08.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 08.02.2031
(730)
«ԲՄԿ
ՊՈՒՀ
ռուս-հայկական
(Սլավոնական) համալսարան», Երևան, Հովսեփ
Էմինի 123, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
41. ակադեմիաներ. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն.
ժամանցի
օբյեկտների
տրամադրում.
կրթադաս
տիարակչական
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գրքերը
դուրս
տալու
ծառայություններ.
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ.
գրքերի
հրատարակում.
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). կոնֆերանսների կազմա
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների
(կոնգրեսների)
կազմակերպում
և
անց
կացում. կրթության ոլորտին վերաբերող
տեղեկատվության
տրամադրում.
քննու
թյունների
անցկացում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. առողջության ակումբների
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնեսմարզումներ).
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում. գործնական հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում և
անցկացում.
սպորտային
միջոցառումների
ժամկետների
պլանավորում.
գրքերի
և
պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական
համակարգերի
օգնու
թյամբ.
ոչ
ներբեռնելի
էլեկտրոնային
առցանց հրապարակումների տրամադրում.
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ
կրթության
կամ
ուսուցման
հարցերով).
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային
հրապարակների
վարձույթ.
մասնագիտական վերապատրաստում. կրկնու
սույցի ծառայություններ.կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20210188		

(111) 32889

(220) 08.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 08.02.2031
(730) Տաթև Կարենի Հովակիմյան, Երևան, Ն.
Շենգավիթ, փ. 4, տուն 5, AM
(442) 01.03.2021
(540)
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(511)
դաս
25. հագուստ. կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ.
դաս 38. հեռուստահեռարձակում:
____________________

բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
սպիտակեցնող
(գունազրկող)
միջոցներ
կենցաղային
նպատակների համար. ատամնամածուկ:
____________________

(210) 20210200		

(111) 32890

(210) 20210211		

(111) 32891

(220) 10.02.2021

(151) 29.06.2021

(220) 11.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 10.02.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Վարդան
Մամիկոնի Պապիկյան, ք. Գյումրի 3111,
Արևելյան փ., շ. 2 բն. 7, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. կոսմետիկական դիմակներ. մաշկը
սպիտակեցնող
կոսմետիկական
կրեմներ.
պատրաստուկներ լվացքի համար. լոսյոններ
մազերի համար. մոմ մանրահատակի համար.
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). կոսմետիկական
միջոցներ. կոսմետիկական կրեմներ լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողների.
լուծույթներ
մաքրելու
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
ատամնափոշիներ.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
եթերային
էսենցիաներ
(բնահյութեր).
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ
(պարֆյումերիա).
յուղեր
կոսմետիկական
նպատակների համար. յուղեր պարֆյումերիայի
և բուրավետ միջոցների համար. դիմապակիները
մաքրելու հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝
հողմապակիների
համար.
շամպուններ.
օծանելիք. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող
միջոց). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի
համար. բուսական կոսմետիկական միջոցներ.
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			(181) 11.02.2031
(730) «ՎԷՀ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան,
Անտառային 164/5, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(526) «CONSTRUCTION» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատա
շերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք.
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե գալարա
վարագույրներ. պողպատե թերթեր. պողպատե
խողովակներ. մետաղական կցիչներ հաղորդա
փոկերի համար. երկաթուղային ուղեփոխ սլաք
ներ. մետաղական ծայրափողակներ. նեյզիլբեր
(արծաթ-նիկելի համահալվածք), մելքիոր. ալ յու
մին. բրոնզ. ալ յումինե լար. խարսխասալեր.
մետաղ յա
ծայրափողակներ.
մետաղական
մղլակներ. մետաղ յա կայմասյուներ. մետաղա
կան ձողեր. թակարդներ վայրի գազանների
համար. կապկպվածքներ բեռների տեղափոխ
ման, բեռնման-բեռնաթափման աշխատանք
ների համար. հակաշփական համահալվածք.
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի
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հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղա
կան ամրանանյութեր բետոնի համար. անկի
զելի պահարաններ (մետաղական կամ ոչ
մետաղական). մետաղ յա սահմանափակիչներ
պատուհանների համար. դռների մետաղական
նեցուկներ, դռների մետաղական սահմանա
փակիչներ. մետաղական տափօղակներ. մետա
ղյա սևեռակման օղակներ. մետաղական
ծխնիներ. հատակի մետաղական սալիկներ.
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցավանդակ
ների համար, ձողեր մետաղական ցանկապա
տերի համար. բերիլիում (գլուցինիում). շղթաներ
անասունների համար. երկեղջյուր զնդաններ.
բաբիտ (համահալվածք). մետաղական զրահա
պատվածք. մետաղական փականքներ տու
փերի համար. մետաղական հեղույսներ.
մետաղական բալոններ (պահեստարաններ)
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար.
ճանաչման մետաղական ապարանջաններ.
պողպատասալեր. կարծր զոդանյութեր. մետա
ղական կցաշուրթեր. բրոնզե տապանաքարեր.
բրոնզից պատրաստված իրեր (արվեստի ստեղ
ծագործություն).
ճոպաններ
կախուղիների
համար, մետաղաճոպաններ կախուղիների
համար.
մետաղական
ծայրապանակներ
ճոպանների համար, մետաղական ծայրապա
նակներ մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտ
րական
միացքներ
մետաղաճոպանների
համար. կադմիում. մետաղական կախովի կող
պեքներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների.
մետաղական
թիթեղիկներ
սեպապնդման
համար. մետաղական ծայրապանակներ զբո
սանքի գավազանների համար. մետաղական
տարողություններ թթուներ պահելու համար.
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետաղա
կան պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող մետաղական
միացուցիչ օղակներ շղթաների համար. շինա
րարական մետաղ յա շրջանակներ. բարձրաց
նովի պատուհանի մետաղական հոլովակներ,
պատուհանի մետաղական հոլովակներ. մետա
ղական խողովակներ կենտրոնական ջեռուց
ման համակարգերի համար. պայտի մեխեր.
մետաղ յա ցցեր, մետաղ յա առանցքներ. քրոմ.
ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. մետաղական
երիթակներ. մետաղ յա բանալիներ. մեխեր.
պաստառամեխեր, հարդարման մեխեր. մետա
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ղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ. մետա
ղյա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների
համար. մետաղական սյուներ կառուցվածքների
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ.
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի
մետաղական տուփեր. մետաղ յա բեռնարկղեր
(պահելու և փոխադրման համար). մետաղ յա
զուգառելսեր. մետաղակաղապար (ձուլման
արտադրություն). զնդաններ. կցվանքային
մետաղական մակադրակներ կտուրների ջրա
մեկուսացման համար. խողովակների մետա
ղական
արմունկներ,
խողովակների
մետաղական ճյուղավորում
ն եր. մետաղական
դռներ. գոտիները ձգելու մետաղական հարմա
րանքներ. մետաղական սեղմակներ (պահանգ
ներ). մետաղ յա կեռեր կաթսայիկների համար.
պատուհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն
իրեր). պատուհանների մետաղապատվածք
ներ. լարեր սովորական մետաղներից. չմշակ
ված կամ մաս
նա
կի մշակ
ված պղինձ. պղնձե
օղակներ. անջրանցիկ մետաղ յա ամրակապեր.
մետաղական
պահեստարաններ
սեղմված
գազերի կամ հեղուկ օդի համար. դռան առջևի
մետաղ յա քերիչներ կոշիկները մաքրելու.
ցամաքուրդային մետաղական խողովակներ.
չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ.
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար.
մետաղական պտուտակներ, մետաղական
պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ մետաղե
թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ.
շինարարական մետաղ յա կալունակներ, շինա
րարական մետաղ յա բարձակներ. մետաղ յա
սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղական սող
նակներ. մետաղական խողովակներ. մետաղա
կան
ռելսեր.
պատուհանների
մետաղ յա
պիտույքակազմեր. օղակապի երկաթ. երկաթա
լար. չմշակված կամ մասնակի մշակված թուջ.
երկաթի հանքաքար. դռները փակելու ոչ էլեկտ
րական մետաղ յա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն.
ֆեռոսիլիցիում. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ.
շինարարական մետաղական ամրան. բույթեր
(երկաթեղեն իրեր). ունկով հեղույսներ. մետա
ղական փականքներ, բացառությամբ էլեկտրա
կանների,
մետաղական
փականներ,
բացառությամբ էլեկտրականների. գալենիտ
(հանքանյութ). կապարակնիքներ. գերմանիում.
մետաղական հողմացույցներ. մետաղե ճանկեր
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(լեռնագնացների կոշիկների սեպեր). մետաղա
կան կաղապարներ սառույցի համար. յուղելու
ներագույցներ. մետաղական ցանցեր. զսպա
նակավոր
փականքներ,
զսպանակավոր
փականներ. ինդիում. մետաղական խորհրդան
շաններ տրանսպորտային միջոցների համար.
մետաղական շերտավարագույրներ. չմշակված
կամ մասնակի մշակված արույր. արտաքին
մետաղական շերտավարագույրներ, արտաքին
մետաղական լուսամուտափեղկեր. մետաղա
կան հենահարթակներ հրթիռների արձակման
համար. մետաղական կավարամածներ. մետա
ղական խարտուք. մետաղ յա սանդղահեծան
ներ (սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ (միներալ).
կոճղեր սովորական մետաղներից. դռների կամ
պատուհանների միջակապեր. մետաղական
անվակներ մահճակալների համար, մետաղա
կան անվիկներ մահճակալների համար. մետա
ղական մղլակներ. բլյում
ն եր (պողպատի
գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնեզիում.
մետաղական շարժական կառուցվածքներ.
մետաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակ
ների համար. մետաղական կցորդիչներ խողո
վակների համար. մանգան. մետաղական
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
մետաղական
հենահարթակներ
բեռների
տեղափոխման համար, մետաղական տակդիր
ներ բեռների տեղափոխման համար. մետաղա
ձեռնասանդուղքներ
կան
(սանդուղքներ).
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
դռան մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. գործ
վածքներ մետաղալարից. հրակիր մետաղներ.
մետաղական անվակներ կահույքի համար,
մետաղական անվիկներ կահույքի համար.
ագուցավոր մետաղական ցցեր. մոլիբդեն.
մետաղական հուշարձաններ. մամլակի մետա
ղական շուրթեր. պատերի մետաղական երե
սապատվածքներ (շինարարություն). նիկել.
նիոբիում.
շինարարական
մետաղական
մակադրակներ ջրամեկուսացման համար.
տների լույս չարձակող մետաղական համար
ներ. մետաղական փակոցափեղկեր. մետաղա
կան ցանկապատեր. մետաղական զամբյուղներ.
ազդանշանային ոչ մեխանիկական լույս չարձա
կող մետաղական պանելներ. պատերի շինա
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րարական մետաղական երեսվածք. մետաղ յա
կեռիկ-կախիչներ հագուստի համար. մետաղա
կան գլդոններ (կառուցվածքներ). լեզվակներ
փականքների համար. մետաղական սյուներ.
զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). մետաղական
հոլովակներ,
բացառությամբ
մեքենաների
մասերի. մետաղական ցցիկներ վրանների
համար. մետաղական առաստաղներ. մետա
ղյա հատակներ. շինարարական մետաղական
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտարակ
ներ. դռան մետաղական բռնակներ. մետաղա
կան
գամեր.
մետաղական
դարբասներ,
մետաղական ճակատամուտք. դռների մետա
ղական միջատախտակներ. պողպատե տափակ
նախապատրաստուկներ, դռան մետաղական
սողնակներ. մետաղական օղակներ բանալի
ների համար. մետաղական հեռագրասյուներ.
ցինկ. մետաղական հեծաններ. լայնանիստ
մետաղական հեծաններ. հավաքովի մետաղա
կան հենահարթակներ. երկաթեղեն փոքր իրեր.
լույս չարձակող ճանապարհային ոչ մեխանիկա
կան, մետաղական նշաններ. մետաղական
միացքներ խողովակների համար. մետաղալա
րերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ).
փաթեթավորման մետաղական տարողություն
ներ. մետաղական պահեստարաններ. դռան
մետաղական շեմեր. չլուսարձակող ոչ մեխանի
կական մետաղական ազդանշաններ. շարժա
կան մետաղական ջերմոցներ. մետաղական
փականքներ տրանսպորտային միջոցների
համար. մետաղական նեցուկներ, մետաղական
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկեր
ներ. զանգուլակներ կենդանիների համար,
զանգակներ կենդանիների համար. զանգուլակ
ներ, զանգեր, զանգակներ. մետաղալար զոդ
համար.
ման
մետաղական
փականներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի, մետա
ղական կափույրներ, բացառությամբ մեքենա
ների
մասերի.
արձաններ
սովորական
մետաղներից. երկաթգծային մետաղական
կոճեր. տանտալ (մետաղ). տափակ սողնակ
ներ. զնդաններ. ձգող միացուցիչ օղակներ.
տիտան. մետաղական տանիքածածկեր. տոմ
պակ, պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղա
կան
տապանաքարեր.
մետաղական
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տուրնիկետներ. ցանցավոր մետաղական ցան
կապատեր. վոլֆրամ. մետաղական խողովա
կաշարեր.
վանադիում.
պատուհանների
փեղկավոր
մետաղական
ապակեկալներ.
մետաղ յա պնդացնող օղակներ. մետաղական
մեծավանդակներ (կառուցվածքներ). ցիրկոնի
ում. պողպատե գնդիկներ, պողպատե գնդակ
ներ. պողպատյա կառուցվածքներ. մետաղական
արմատուր սեղմված օդի խողովակների
համար. լարեր սովորական մետաղների համա
հալվածքներից, բացառությամբ դյուրահալ
ների.
սովորական
մետաղների
համահալվածքներ. ալ յումինե նրբաթիթեղ.
կառանման մետաղական ցցեր. լողացող մետա
ղական նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. խարսխային հեղույսներ. պատերը երե
սապատելու մետաղական պանելներ. մետաղա
կան ամրանանյութեր խողովակների համար.
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր.
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի
համար. սովորական մետաղներից պատրաստ
ված գեղարվեստական իրեր. մետաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. մետաղա
կան տաշտեր թռչունների համար (կառուց
վածքներ). լույս չարձակող մետաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղ յա
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավոր
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի
համար. մետաղական տակառիկներ. տակառ
ների մետաղական օղագոտիներ, տակառիկ
ների մետաղական օղագոտիներ. մետաղական
տակառներ. մետաղական լողավազաններ
(կառուցվածքներ). մետաղ յա շինանյութեր.
կաղապարամածներ բետոնի համար. մետաղա
կան հարմարանքներ հեծանիվ
ն երի կայանման
համար. ճանապարհի մետաղական ծածկեր.
արկղեր սովորական մետաղներից. մետաղա
կան խցաններ. ճարմանդներ սովորական
մետաղներից (երկաթեղեն իրեր). խցանման
մետաղական թասակներ. մետաղական միջոց
ներ շշերի խցանափակման համար. մետաղա
կան բռնակներ-սևեռակներ. կարծր եռակցման
մետաղական ձողեր. կարծր եռակցման և զոդ
ման մետաղական ձողեր. եռակցման ձողեր.
մետաղական փոկեր բեռների տեղափոխման և
բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքների
համար. առասաններ բեռները փոխադրելու
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համար. մետաղական կիսանդրիներ. լողափի
մետաղական խցիկներ. ներկելու մետաղական
խցիկներ. մետաղական ոչ էլեկտրական ճոպան
ներ. սեղմիչ մետաղական հարմարանքներ
խողովակների համար. մետաղական անուրներ
մալուխները և խողովակներն ամրացնելու
համար. մետաղական սեղմակներ ճոպանների,
մետաղաճոպանների համար. պատուհանների
մետաղական շրջանակներ. հիմ
ն ակմախքներ
ջերմոցների համար. մետաղ յա վրաքաշներ.
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ.
կապկպվածքի մետաղական թելեր գյուղատն
տեսական նպատակների համար. մետաղական
ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. շինարարական մետաղական սալիկ
ներ. հատակի մետաղական սալեր. մետաղա
կան դամբարաններ. մետաղական օժանդակ
պարագաներ դագաղների համար. մետաղա
կան բեռնատար տակդիրներ. բեռնման մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների
համար. մետաղական հոդակապեր. շինարա
րական մետաղական հիմ
ն ակմախքներ. դռան
մետաղական շրջանակներ. մետաղ յա նյութեր
ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. ծխնե
լույզների մետաղական գլխանոցներ. մետաղա
ջրհորդաններ.
կան
ցամաքուրդային
խողովակների
մետաղական
կափույրներ.
մետաղական միջնապատեր. սյուների մետա
ղական պատյաններ նավթահորերի համար.
մետաղական պահեստարաններ հեղուկ վառե
լիքի համար. շարժական կառուցվածքներ.
լողուն մետաղական պահեստարաններ. մետա
ղական ճոպաններ. մետաղական քիվեր. քիվե
րի մետաղական ձուլվածքներ. մետաղական
անկյունակներ. մետաղական պատուհաններ.
դռների մետաղապատվածքներ. մետաղական
անվիկներ բացովի դռների համար. մետաղա
կան կափարիչներ դիտահորերի համար. մետա
ղական
տանիքապատվածքներ.
կեռեր
հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնելու համար
(երկաթեղեն իրեր). հագուստի կախարանների
մետաղ յա կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձա
լար. մետաղական բաքեր. սանդուղքների
մետաղական աստիճաններ. ջրհորդան մետա
ղական խողովակներ. ճկուն փողրակները
փաթաթելու համար ոչ մեխանիկական մետա
ղական թմբկագլաններ. անշարժ մետաղական
բաշխիչներ սրբիչների համար. ջրմուղի խողո
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վակների մետաղական փականներ. շինարա
րական մետաղական փայտամածներ. մետաղ յա
հենասանդուղքներ. շարժական մետաղական
նավասանդուղքներ ուղևորների համար. կապկ
պելու մետաղական միջոցներ. մետաղական
պնդօղակներ.
մետաղական
հենարաններ
էլեկտրահաղորդագծերի համար. մետաղական
ճյուղավորություններ խողովակաշարի համար.
մետաղական շրջանակներ գերեզմանների
համար, մետաղական շրջանակներ մահար
ձանների համար. մետաղական ցանկապատեր.
ճկուն փողրակները փաթաթելու համար մետա
ղական ոչ մեխանիկական հարմարանքներ.
մետաղ յա ցուցանակներ. մետաղական հենա
րաններ. անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թեր
թավոր մետաղ. մետաղական փականքներ
պորտֆելների համար, մետաղական փականք
ներ պայուսակների համար. մետաղական
օժանդակ պարագաներ կահույքի համար.
շինարարական
մետաղական
պանելներ.
արձանիկներ սովորական մետաղներից. մետա
ղական ժապավենները ձգելու հարմարանքներ
(ձգող միացուցիչ). մետաղական ձուլակաղա
պարներ. մետաղական տապանասալեր. մետա
ղյա մահարձաններ. մետաղական ցուցանակներ
տապանաքարերի համար. գերեզմանների
մետաղական կոթողներ. մետաղական հուշա
տախտակներ. բուխարիների, վառարանների
մետաղական ցանցեր. մետաղական կանգա
դարակներ տակառների համար. մետաղական
օժանդակ
պարագաներ
մահճակալների
համար. դռների մետաղ յա պիտույքակազմեր.
մետաղական
փականներ
բեռնարկղերի
համար. կապկպելու մետաղական միջոցներ
խրձերի համար. ճանապարհային վթարային
մետաղական ցանկապատեր. մետաղ յա արկ
ղիկեր, մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ մետա
ղական
ցուցանակներ,
մետաղական
անվանատախտակներ. գրանցման մետաղա
կան համարանշաններ. կերմետներ (խեցեղեն՝
մետաղափոշուց և դժվարահալ միացություննե
րից). տակառների մետաղ յա ծորակներ. մետա
ղական սյուներ հայտարարությունների համար.
կառանման մետաղական տակառներ. ծխնե
լույզի մետաղական խողովակներ. մետաղական
ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ օդա
փոխիչ և օդի լավորակման հարմարանքների
համար. մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման
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և փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ
մեխանիկական
մետաղական
ձագարներ.
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից,
բացառությամբ տպագրականների. մետաղա
կան կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակա
շարերի համար. ճնշումային մետաղական
խողովակաշարեր. հեռախոսի մետաղական
խցիկներ. մետաղ յա արկղեր գործիքների
համար. մետաղական արկղեր գործիքների
համար (դատարկ). մետաղ յա հավանոցներ.
արգելակային սեղմակներ (անիվ
ն երի բլոկա
վորման կալուններ). պողպատյա ճոպաններ.
մոծակապաշտպան մետաղական ցանցեր. լեռ
նագնացների մետաղական կեռեր. երկաթե
տակդիրներ
բուխարիների
վառելափայտի
համար. թռչուններին վանող հողմային մետա
ղական սարքեր. մետաղական վանդակներ
վայրի գազանների համար. փոշենման մետաղ
ներ. հրահեստ մետաղ յա շինանյութեր. կանա
հյուսապատված
չով
տաղավարներ
(մետաղական կառուցվածքներ). մետաղական
ախոռներ. մետաղական խոզաբներ. հավաքովի
մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա
կազմեր). մետաղական սկուտեղներ. փողոցի
մետաղական ջրհորդաններ. պտուտակավոր
մետաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ
էլեկտրական մետաղական սարքեր պատու
հանները բացելու համար. ոչ էլեկտրական
մետաղական սարքեր պատուհանները փակելու
համար. պատերը երեսապատելու մետաղական
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի
ծածկերի համար. շինարարական մետաղական
սալեր.
մետաղական
ձեռնասանդուղքներ.
ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված մետաղա
կան ծածկեր տանիքի համար. մետաղական
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների մետաղա
կան անշարժ բաշխիչներ շների մնացորդների
համար. 3D–տպագրության համար մետաղա
կան փոշի և նրբաթիթեղ. մետաղական կեռիկ
պատուհանների
ներ
համար.
դռների
մետաղական հենարաններ. տանիքների մետա
ղական փորակավոր կղմինդրներ. մետաղա
կան ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղական
պատվածքներ կառուցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պող
պատյա ձողեր. շերտահանված մետաղ յա
ձողեր. ձգված և ողորկված մետաղ յա ձողեր.

61
61

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

պայուսակների մետաղ յա կախիչներ. մետաղ յա
նեցուկներ կահույքի համար. մետաղ յա պիտակ
ներ. մետաղ յա կանիստրներ (ջրամաններ).
մետաղ յա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար.
մետաղ յա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ).
մետաղ յա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու
համար. մետաղ յա մեխեր կոշիկների համար.
կոշիկների մետաղ յա կրնկատակեր. էլեկտրո
նային անկիզելի պահարաններ. մետաղ յա
ծալովի դռներ. մետաղ յա ձուլածոներ շինու
թյունների համար. բուխարիների մետաղ յա
դարակներ.
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսված մետաղական թեք հար
թակներ. սովորական մետաղներից խաչելու
թյուններ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի.
մետաղ յա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար մետաղ յա բեռնարկղեր.
ձեռքի մետաղ յա դրոշակաձողեր. մետաղ յա
խցաններ. մետաղ յա ակորդեոն դռներ. բուխա
րիների մետաղ յա ճաղավանդակներ. ձայնամե
կուսիչ շարժական մետաղական խցիկներ.
մետաղական ձայնային վահանակներ. այգե
գործական մետաղական շրջանակներ.
դաս 37. կա
հույ
քի խնամք. լու
սան
կար
չական ապարատների վերանորոգում. էլեկտ
րասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում.
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինք
նաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. լվաց
քատների ծառայություններ. գոլորշու կաթ
սաների մաքրում և վերանորոգում. այրիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
բուլդոզերների
վարձույթ.
գրասենյակային
սարքավորում
ն երի և տեխնիկայի տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. հրդեհային ազդաս արքերի տեղադրում և
վերանորոգում. հակաառևանգման համակար
գերի տեղադրում և վերանորոգում. կահույքի
պաստառների վերանորոգում. սենյակ-սեյ
ֆերի տեխնիկական սպասարկում և վերանո
րոգում. շինարարական տեխնիկայի վարձույթ.
նավաշինություն. հագուստի վերականգնում.
ջեռուցման սարքավորում
ն երի տեղադրում և
վերանորոգում. կոշիկի վերանորոգում. ծխնե
լույզների մաքրում. անկիզելի պահարանների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
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կում. օդի լավորակման սարքավորում
ն երի
տեղադրում և վերանորոգում. շինարարու
թյուն. ստորջրյա շինարարություն. շինարարա
կան աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ)
վերահսկողություն. հագուստի վերանորոգում.
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
խոհանոցային սարքավորում
ն երի տեղադ
րում. շենքերի քանդում. հակակոռոզիական
մշակում. ախտահանում. ցուցանակների ներ
կում և նորացում. պահեստների կառուցում
և վերանորոգում. շինարարական կառուց
վածքների հերմետիկացում. էքսկավատոր
ների վարձույթ. պատուհանների լվացում.
կինոպրոյեկտորների վերանորոգում և տեխնի
կական սպասարկում. վառարանների տեղադ
րում և վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում,
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. ժամա
ցույցների վերանորոգում և խնամք. արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների կառուցում.
ոռոգման սարքավորում
ն երի տեղադրում և
վերանորոգում. կառույցների մեկուսացում.
տրանսպորտային միջոցների լվացում. սպի
տակեղենի լվացք. լվացք. մեքենայական սար
քավորում
ն երի տեղադրում, վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. քարաշինարա
րական աշխատանքներ. կահույքի վերականգ
նում. ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի
արդուկում
գոլորշիով.
խողովակաշարերի,
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական
սպասարկում. պատերի պաստառապատում.
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի պաս
տառապատում. ներքին և արտաքին ներկա
րարական աշխատանքներ. չեչաքարով կամ
ավազով մշակում. ծեփագործական աշխա
տանքներ. ջրմուղ և գազա-փականագործական
տեխնիկական աշխատանքներ. տրանսպոր
տային միջոցների փայլեցում. պոմպերի վերա
նորոգում. նավահանգիստների կառուցում.
կրծողների ոչնչացում. դողերի պահպանաշեր
տերի վերականգնում. սառնարանային սար
քավորում
ն երի տեղադրում և վերանորոգում.
սպիտակեղենի արդուկում. կրկնական անա
գապատում` կլայեկում. գամում. տրանսպոր
տային միջոցների հակակոռոզիական մշակում.
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցավո
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րում և սպասարկում). հեռախոսների տեղադ
րում և վերանորոգում. տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. լաքա
պատում. տրանսպորտային միջոցների մաք
րում. վնասված տրանսպորտային միջոցների
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վար
ձույթ. վնասատուների ոչնչացում, բացառու
թյամբ գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության.
շինարարական
փայտամածների
մոնտա
ժում. աղ յուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի
մաքրում. չոր մաքրում. շինարարության հար
ցերով տեղեկատվության տրամադրում. վերա
նորոգմանը վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. դանակների սրում. լեռնահան
քային օգտակար հանածոների արդյունահա
նում. հանքերի շահագործում. ճանապարհների
սալարկում. զմռնիտե թղթով մշակում. ստորջ
րյա վերանորոգման աշխատանքներ. շեն
քերի մաքրում (արտաքին մակերևույթների).
դողածածկանների
ռետինացում
(վուլկա
նացում)
(վերանորոգում).
հորատանցքերի
հորատում. տոնավաճառային կրպակների և
տաղավարների կառուցում. համակարգիչների
տեղադրում, սպասարկում և վերանորոգում.
էլեկտրական սարքավորում
ն երի աշխատան
քում խանգարում
ն երի վերացում. ամբողջովին
կամ մասնակի մաշված շարժիչների վերա
նորոգում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշ
ված մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ
կռունկների վարձույթ (շինարարական սար
քավորում). փողոցները մաքրող մեքենաների
վարձույթ. տանիքածածկային աշխատանքներ.
արհեստական ձյան ծածկույթ ստեղծելու ծառա
յություններ. փողոցների մաքրում. անվտանգու
թյան կողպեքների վերանորոգում. արվեստի
ստեղծագործությունների
վերականգնում.
երաժշտական գործիքների վերականգնում.
դռների և պատուհանների տեղադրում. լողա
վազանների խնամք. տոներային քարթրիջների
լիցքավորման ծառայություններ. խորհրդատ
վություն շինարարության հարցերով. ատաղ
ձագործական աշխատանքներ. նավթի և գազի
խորը հորատանցքերի հորատում. ցամաքուր
դային պոմպերի վարձույթ. լվացքի մեքենա
ների վարձույթ. էլեկտրահաղորդման գծերի
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
կուտակիչների լիցքավորում. անիվ
ն երի հավա
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սարակշռման ծառայություններ. երաժշտական
գործիքների լարում. մալուխների անցկացում,
տեղադրում. բժշկական գործիքների ախտա
հանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման ծառա
յություններ. վնասատուների դեմ պայքարի
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղատն
տեսական, ակվակուլտուրայի, այգեգործա
կան և անտառային տնտեսության. ամանեղեն
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն
չորացնելու մեքենաների վարձույթ. շինհրապա
րակներում հաղորդակցուղիների տեղակայում.
էլեկտրիկների ծառայություններ. ջրհեղեղից
պաշտպանվելու սարքավորում
ն երի տեղադրում
և վերանորոգում. ձնահեռացում. թանաքային
քարթրիջների լիցքավորման ծառայություններ.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լից
քավորում. տնավարության ծառայություններ
(մաքրման ծառայություններ). բջջային հեռա
խոսների կուտակիչների լիցքավորման ծառա
յություններ:

____________________

(210) 20210223		

(111) 32892

(220) 11.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 11.02.2031
(730) «Աբելյան արվեստի դպրոց» ՍՊԸ, Երևան,
Խորենացի 15, հարկ 4, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(526) «ART SCHOOL» և «HERE YOU STUDY»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս
41. նախադպրոցական հաստա
տությունների կողմից մատուցվող ուսուցում
(կրթություն)
արվեստի
բնագավառում.
արվեստի վարպետաց դաս երի կազմակեր

63
63

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

պում և անցկացում (ուսուցում). արվեստի
ակադեմիաներ
(ուսուցում).
կրթադաս
տիարակչական ծառայություններ արվեստի
բնագավառում. թատերական ներկայացումներ.
թատերականացված ներկայացումներ. սեմի
նարների
կազմակերպում
և
անցկացում
արվեստի բնագավառում. արվեստի դպրոցների
կողմից մատուցվող կրթական ծառայություններ.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ:
____________________

(210) 20210227		

(111) 32893

(220) 11.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 11.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անուշ Սուրենի
Խաչատրյան, ք.Վանաձոր, Բաղրամյան պող.,
58/11, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ և նարնջագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 12. ավտոմեքենաների մասեր, կառուց
վածքների տարրեր և կրող մասեր:
____________________

(210) 20210228		

(111) 32894

(220) 11.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 11.02.2031
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM
(442) 01.03.2021

07/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուր
ներ. չա
միչ. թթու դրած
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարե
ղեն. չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ.
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքա
րապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեց
գետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան
խեցգետնանմաններ. ձկան սուկի. շրդանա
յին մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկ
ված մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. միս.
անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. մսային
դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի մուրաբա.
պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի
համար. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր
պատրաստելու համար. յուղային խառնուրդներ
բուտերբրոդների համար. անկենդան ծովատա
ռեխ. անկենդան օմարներ. եգիպտացորենի
սննդային յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորի
զից. քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրե
ներ. ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտ
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ներ). կեֆիր. կումիս. կաթի գերակշռությամբ
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ.
կաթնամթերք.
լանգուստներ
(անկենդան).
բեկոն. պահածոյացված ոսպ. մարգարին.
մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. թյուննոս անկենդան թյուննոս. տոմատի
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. արևա
ծաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահա
ծոյացված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի
թռչուն. մրգակեղև. ալգինատներ խոհարարա
կան նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակ
ված գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր.
կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ.
պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան
հիմքով սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկեն
դան խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
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յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
րած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորնդոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթ
ներ եր
շի
կի հա
մար. կլիպ
ֆիսկ (աղը դրած և
չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային
փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր. սոյա
յի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. տոֆուի բլիթներ.
թաժին (մսով, ձկով կամ բանջարեղենով պատ
րաստված կերակուր). տեմպե. սատե. մշակված
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. ռատատույ.
բադի կոնֆիներ. անդույետ. սպիտակ պուդինգ.
կասուլե. շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յու
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ղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար
խոհարարական նպատակների համար. անկեն
դան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթ
նաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղ
պեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րո
նե
ղեն. նշով խմոր. անի
սո
նի սերմ. աստ
ղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. անու
շաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամ
թերքը պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուր
ճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի թուփ.
կարամելներ (կոնֆետներ), կարրի (ամոքանք).
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն (մաս
տակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկո
լադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք).
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացո
րենի փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարար
ներ հարած սերուցքի համար. պաղպաղակ.
նրբաբլիթներ. սննդային էսենցիա (բնահյութ),
բացառությամբ եթերային էսենցիաների և եթե
րային յուղերի. կերակրի աղ. թանձրացիչներ
սննդամթերքի համար. քրքում. բնական քաղց
րացնող նյութեր. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ.
բուրավետ պղպեղ. սննդային ալ յուր. բակլայի
ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր. մանանեխի
փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի
ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտելիքներ.
սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադ
կաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ. շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
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բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
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ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
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օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
ն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմ
ն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմ
ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
դաս 32. ոչ ալ
կո
հո
լա
յին մրգա
յին լու
ծամզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպե
լիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ ալկոհո
լային բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
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լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 33. անա
նու
խի թրմօ
ղի. սպիր
տա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ).
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպե
լիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. շաքա
րեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
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(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմ
ն արկներում կամ
ուսում
ն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20210250		

(111) 32895

(220) 15.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 15.02.2031
(730) «Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիա»
հասարակական կազմակերպություն, Երևան,
Մարշալ Բաղրամյան պող., շ. 2, բն. 28, AM
(442) 01.03.2021
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(526) «COCOA» և «HANDMADE CHOCOLATE»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
30. կակաո. շոկոլադ. շոկոլադե
զարդարանքներ տորթերի համար:
____________________

(526) «The best Armenia Brand», «Լավագույն
Հայկական Բրենդ» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. շուկայագիտական (մարքեթին
գային)
հետազոտություններ.
մարքեթինգ
(շուկայավարում). թիրախային մարքեթինգ
(շուկայավարում). սպառողի պրոֆիլավորում
առևտրային կամ մարքեթինգային նպա
տակներով.
գովազդ.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով.
օգտագործողների
վար
կանիշների տրամադրում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով:
____________________

(210) 20210252		

(111) 32896

(220) 15.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 15.02.2031
(730) Արմինե Աբգարյան, Երևան, Կենտրոն,
Մաշտոցի 24, բն. 16, AM

(210) 20210293		

(111) 32897

(220) 19.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 19.02.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Արտեմ
Պարսեղյան Լևոնի, Երևան, Վրացյան փ., տուն
83, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20210306		

(111) 32898

(220) 22.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 22.02.2031
(730) «Այ Թի պլատֆորմ»
ՍՊԸ, Երևան,
Խաղաղ Դոնի 27, բն. 159, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(442) 01.03.2021
(540)

(526) «PROJECT» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
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(511)
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.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման
նախագծում
և
մշակում,
մասնավորապես` համակարգչային կայքերի
տեղադրում
(վեբ-կայքերի).
վեբ-կայքերի
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում
երրորդ անձանց համար. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովման
սպասարկում.
տվյալների
էլեկտրոնային
պահպանում.
ինտերիերի
դիզայն.
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծում
և
մշակում
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում).
դիզայներական արտադրանքի թվայնացում՝
(3D
մոդելավորում
և
վիզուալիզացիա)
ներբեռնման հնարավորությամբ:
____________________

(210) 20210307		

(111) 32899

(220) 22.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 22.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սյուզաննա
Աղաբեկյան, Երևան, Թումանյան 4, AM
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յուղեր. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես
մաքրող միջոցներ. լոսյոններ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
շամպուններ.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. դիմափոշի. ժելեր մերսման համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների.
բալզամներ,
բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակնե
րով
օգտա
գործվողների. արևապաշտպան պատ
րաս
տուկներ.
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար ոչ բժշկական նպատակների համար.
մազերի
լավորակիչներ.
կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. բուսական կոսմետիկական միջոցներ.
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար,
ոչ բժշկական նպատակների համար. միցելյար
ջուր:

____________________

(210) 20210311		

(111) 32900

(220) 22.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 22.02.2031
(730) «Արիմա քոմփանի» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ
Քոչար 15, 34, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(442) 01.03.2021
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ
լոգանքի համար. կոսմետիկական դիմակներ.
լոսյոններ մազերի համար. կոսմետիկական
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
կոսմետիկական վազելին. կոսմետիկական

(511)
դաս
25.
լիֆեր.
իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ (հագուստ). գոտիներ (հագուստ).
խալաթներ.
կարճագուլպաներ.
կապեր
կարճագուլպաների համար. կախակապեր.
կապեր երկար գուլպաների համար. հագուստ.
զուգագուլպաներ.
պատրաստի
հագուստ.
մանկական վարտիքներ.
ականջակալներ
(հագուստ). շարֆ, կաշնե, վզնոց. տրիկոտաժե
հագուստ.
սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ).
գոտիներ
(ներքնազգեստ).
առանց
մատների ձեռնոցներ. լողափի զգեստներ.
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պիժամաներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ.
քողեր
(հագուստ).
լողավարտիքներ.
լողազգեստներ.
բաղնիքի
խալաթներ.
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. գլխակապեր (հագուստ).
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). հագուստ
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ.
դիմակներ քնելու համար. կիսատաբատներ
(ներքնազգեստ). լատեքսային հագուստ. կպչուն
կրծկալներ.
դաս 26. մազակապեր. սեղմիչներ մազերի
համար. դեկորատիվ իրեր մազերի համար.
հերակալներ. օղակապեր մազերի համար.
կպչուն ժապավեններ կուրծքը բարձրացնելու
համար.
դաս
35. վերը նշված ապրանքների
մանրածախ և մեծածախ առևտրի ծառա
յություններ:
____________________

(511)
դաս
35.
հայտարարությունների
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում.
գործունեության
գնահատում.
առև
տրային
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. գովազդային գործակալությունների
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակություն
երրորդ
անձանց
համար.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
վիճակագրական
տվյալների
հավաքում
և
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով.
դաս
38. էլեկտրոնային նամակների
(210) 20210318		
(111) 32901
հաղորդում. հեռահաղորդակցության ոլորտում
(151) 29.06.2021
(220) 23.02.2021
տեղեկատվության տրամադրում. տվյալների
			(181) 23.02.2031		
հիմնապաշար մուտքի ապահովում։
(730) «Փրայս սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Մազմանյան
____________________
5/25, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(210) 20210319		

(111) 32902

(220) 23.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 23.02.2031
(730) «Փրայս սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Մազմանյան
5/25, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ (CMYK-C100-M80-Y40-K40; RGBR8-G48-B80), սպիտակ (CMYK-C0-M0-Y0-K0;
RGB-R255-G255-B255), մուգ դեղին (CMYK-C0-M30-Y100-K-0), մուգ երկնագույն (CMYK-C80M20-Y20-K0; RGB-R0-G157-B188) գունային
համակցությամբ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ (CMYK-C100-M80-Y40-K40; RGBR8-G48-B80), սպիտակ (CMYK-C0-M0-Y0-K0;
RGB-R255-G255-B255), մուգ դեղին (CMYK-C0-M30-Y100-K-0), մուգ երկնագույն (CMYK-C80M20-Y20-K0; RGB-R0-G157-B188) գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
35.
հայտարարությունների
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. գովազդային գործակալությունների
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակություն
երրորդ
անձանց
համար.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
վիճակագրական
տվյալների
հավաքում,
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման
համակարգի
օպտիմալացում.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով.
օգտագործողների
վարկանիշների տրամադրում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով.
դաս
38. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. հեռահաղորդակցության ոլորտում
տեղեկատվության տրամադրում. տվյալների
հիմնապաշար մուտքի ապահովում։
____________________

(210) 20210329		

(111) 32903

(220) 24.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 24.02.2031
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 5. ատամ
ն աբուժական հղկանյութեր.
ակոնիտին. սոսինձ ատամի պրոթեզների
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համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու
համար. սպիտակուցային սննդամթերք բժշկա
կան նպատակների համար. սպիտակուցային
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. ալդեհիդներ դեղագործական նպա
տակների համար. ազնիվ մետաղների համա
հալվածքներ ատամ
ն աբուժական նպատակների
համար. ատամ
ն աբուժական ամալգամ
ն եր
(սնդկազոդք). օսլա դիետիկ կամ դեղագործա
կան նպատակների համար. անզգայացնող
միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական նպատակ
ների համար. կպչուն սպեղանիներ. արջընկույզի
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական
նպատակների համար. պատրաստուկներ վնա
սատու կենդանիներին ոչնչացնելու համար.
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. ցրտահարու
թյունից պաշտպանող քսուքներ դեղագործա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
թութքը բուժելու համար. պատրաստուկներ
տնային սնկերը ոչնչացնելու համար. միջոցներ
գլխացավի դեմ. ցեցից պաշտպանող պատրաս
տուկներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. հակա
նեխիչներ.
հականեխիչ
բամբակ.
հակադիուրետիկ պատրաստուկներ. գորտնուկ
ներ բուժող մատիտներ. ապանեխված բամբակ.
սնուցիչ միջավայրեր մանրէների կուլտուրա
ների համար. մանրէաբանական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական
նպատակների համար. մանրէական թույներ.
մանրէական պատրաստուկներ բժշկական և
անասնաբուժական նպատակների համար.
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար.
լոգանքների
պատրաստուկներ
բժշկական
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրերով
լոգանքի համար. թթվածնային վաննաներ.
ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար. բուժիչ
պատրաստուկներ լոգանքի համար. բալասա
նային պատրաստուկներ բժշկական նպատակ
ների համար. վիրակապային կալանդներ
(բանդաժներ).
բալզամ
ն եր
(բալասաններ)
բժշկական նպատակների համար. լվացող
միջոցներ անասունների համար (միջատաս
պաններ). բիոցիդներ. բիսմութի պատրաս
տուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար. միջատասպան միջոցներ. փայտածուխ
դեղագործական նպատակների համար. դեղո
րայքային կոնֆետներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր
լոգանքների համար. պատրաստուկներ այր
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վածքները մշակելու համար. կաշու (ակացիայի,
արմավենու էքստրակտ) դեղագործական նպա
տակների համար. պատրաստուկներ ոսկրա
կոշտուկները
բուժելու
համար.
կալոմել
(ֆունգիցիդ). փոշի ճանճասպեղանուց. ռետին
ատամ
ն աբուժական նպատակների համար.
օշարակներ դեղագործական նպատակների
համար. դեղապատիճներ. դեղագործական
պատրաստուկներ. վիրակապեր տաք կոմպ
րեսների համար. բամբակյա կտորներ բժշկա
կան (բուժական) նպատակների համար.
ծվատուք բժշկական նպատակների համար.
կրային պատրաստուկներ դեղագործական
նպատակների համար. լվացող միջոցներ շների
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ
շների համար. քիմիա-դեղագործական պատ
րաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ դեղա
գործական նպատակների համար. քլորաֆորմ.
ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ բժշկա
կան նպատակների համար. ատամի ցեմենտ
ներ. ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար.
կաղապարամոմեր ատամ
ն աբուժական նպա
տակների համար. մոմեր ծխահարման համար.
կոկաին. հակամակաբուծային վզակապեր կեն
դանիների համար. աչքի թրջոցներ. վիրակա
պեր կոմպրեսների համար. վիտամինային
պատրաստուկներ. քիմիական հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար. կենդուրանգի կեղև բժշկական նպա
տակների համար. դեղեր փորկապության դեմ.
լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. քիմիա
կան հակաբեղմ
ն ավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգի
ական
ցայտունակ
նյութեր
բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. պատրաս
տուկներ կոշտուկները հեռացնելու համար.
բամբակ բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական պատրաստուկներ արևայ
րուքը բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ.
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող պատ
րաստուկներ. արյուն կանգնեցնող մատիտներ.
կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ թույն). պատ
վաստանյութեր. լվացող միջոցներ բժշկական
նպատակների համար. եփուկներ դեղագործա
կան նպատակների համար. նյութեր ատամ
նալցման
համար.
նյութեր
ատամ
ն երի
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամ
ն երի
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամ
ն երի
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր.
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ճենապակի ատամի պրոթեզների համար.
պատրաստուկներ ատամ
ն երի դուրս գալը հեշ
տացնելու համար. արյունը մաքրող միջոցներ.
ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակ
ների համար. հոտազերծիչներ, բացառությամբ
մարդկանց կամ կենդանիների համար նախա
տեսվածների.
պատրաստուկներ
մկներին
ոչնչացնելու համար. հաց շաքարախտով
հիվանդների համար. մարսողությանը նպաս
տող դեղագործական միջոցներ. դիգիտալին.
ցավազրկողներ. դեղամիջոցներ. լրացված ճամ
փորդական դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղա
գործական նպատակների համար. պատրինջի
ջուր դեղագործական նպատակների համար.
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղև
ներ դեղագործական նպատակների համար.
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաստուկ
ներ). լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնե
լու համար. հակասպորային պատրաստուկներ.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար. բարդ եթերներ դեղագործական նպա
տակների համար. պարզ եթերներ դեղագործա
կան նպատակների համար. վիրաբուժական
վիրակապման նյութեր. էվկալիպտի (նիվենու)
թուրմ դեղագործական նպատակների համար.
էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական նպա
տակների համար. լուծողականներ (մաքրող
միջոցներ). ալ յուր դեղագործական նպատակ
ների համար. կաթնային չոր խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. ջերմն իջեցնող
միջոցներ. սամիթ բժշկական նպատակների
համար. դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ.
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող միջոց
ներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակների
համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ վիրա
կապերի համար. լուծողական միջոցներ. դոն
դողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակների
համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական նպա
տակների համար. մանրէասպաններ. գլիցերա
ֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակների
համար. կտավատի սերմ դեղագործական նպա
տակների համար. քսուքներ բժշկական նպա
տակների համար. քսուքներ անասնաբուժական
նպատակների համար. կթելու ժամանակ
օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաս
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տուկներ հղիության ախտորոշման համար. բու
ժիչ
յուղեր.
հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
դեղաբույսեր. հորմոններ բժշկական նպատակ
ների համար. մանանեխի յուղ դեղագործական
նպատակների համար. հիդրաստին. հիդրաս
տինին. խոնավածուծ բամբակ. սերմ
ն ահեղուկ
արհեստական բեղմ
ն ավորման համար. ռեպե
լենտներ միջատների դեմ. յոդի թուրմ. պեպ
տոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ
բժշկական նպատակների համար. յալապա (լու
ծողականներ). ունաբ դեղորայքային. մատու
տակ դեղագործական նպատակների համար.
ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտներ)
(միջատասպաններ). կաթնային ֆերմենտներ
դեղագործական նպատակների համար. ածի
կակաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակ
ների համար. լվացող միջոցներ կենդանիների
համար (միջատասպաններ). ալ յուր կտավատի
սերմից դեղագործական նպատակների համար.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար.
խմորիչներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ ցամաքային կակ
ղամորթներին ոչնչացնելու համար. քսուքներ.
լուպուլին
դեղագործական
նպատակների
համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական
նպատակների համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. դաղձ (անանուխ) դեղագոր
ծական նպատակների համար. քիմիական
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման
համար. ածիկ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ վնասատու բույսերը
ոչնչացնելու համար. ծծմբային ձողիկներ
(ախտահանիչ միջոցներ). բժշկական շրթնաք
սուքներ. թուրմեր բժշկական նպատակների
համար. շիճուկներ. սնդիկային քսուքներ. սնու
ցիչ նյութեր. միկրոօրգանիզմ
ն երի համար. միկ
րոօրգանիզմ
ն երի մանրէախմբեր բժշկական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար.
պաստեղներ դեղագործական նպատակների
համար. թույն առնետների համար. կպչուն ճան
ճորսներ. պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչաց
նելու համար. մանանեխ դեղագործական
նպատակների համար. լոսյոններ անասնաբու
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ժական նպատակների համար. միրոբալանի
կեղև դեղագործական նպատակների համար.
քիմիական պատրաստուկներ մրիկով վարակ
ված հատիկաբույսերը մշակելու համար. թմրա
դեղեր.
հոտոտելի
աղեր.
քսուքներ
դեղագործական նպատակների համար. ափիո
նային պատրաստուկներ. ափիոն. օպոդելդոկ.
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար.
ոսկու ամալգամ
ն եր (սնդկազոդք) ատամ
ն երի
համար. պեկտիններ դեղագործական նպա
տակների համար. հիգիենիկ տամպոններ
կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջա
դիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպատակ
ների
համար.
թուղթ
մանանեխային
սպեղանիների համար. միջոցներ մակաբույծնե
րին ոչնչացնելու համար. դեղագործական
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար.
խոտաթուրմեր
բժշկական
նպատակների
համար. դեղագործական պատրաստուկներ
թեփը հեռացնելու համար. պեպսիններ (ֆեր
մենտներ)
դեղագործական
նպատակների
համար. պատիճներ դեղագործական նպա
տակների համար. առաջին օգնության լրացված
դեղատուփեր. ֆոսֆատներ դեղագործական
նպատակների համար. քիմիական պատրաս
տուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար.
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազ
մա. թույներ. կալիումի աղեր բժշկական նպա
տակների
համար.
պիրետրումի
փոշի.
քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) բժշկա
կան նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների
համար. քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական
նպատակների համար. քինին բժշկական նպա
տակների համար. քինոլին բժշկական նպա
տակների համար. ռադիոակտիվ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ռադիում բժշկական նպատակների համար.
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային
պատրաստուկներ). ազոտաթթվական հիմ
ն ա
յին բիսմութ դեղագործական նպատակների
համար. սարսապարիլ բժշկական նպատակ
ների համար. արյուն բժշկական նպատակների
համար. բժշկական տզրուկներ. ուսի վիրաբու
ժական վիրակապեր. ցավամոքիչ դեղամիջոց
ներ
տրանկվիլիզատորներ.
հասկաժանգ

74
74

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

դեղագործական նպատակների համար. դեղա
միջոցներ շիճուկաբուժության համար. մանա
նեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը
մանրէազերծելու համար. քնաբերներ. նատրի
ումի աղեր բժշկական նպատակների համար.
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար.
ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող (արյունարգել)
միջոցներ. շաքար բժշկական նպատակների
համար. սուլֆամիդային պատրաստուկներ
(դեղորայքային պատրաստուկներ). դեղամո
մեր. գինեքար դեղագործական նպատակների
համար. բևեկնայուղ դեղագործական նպա
տակների համար. տերպենթին դեղագործա
կան
նպատակների
համար.
թիմոլ
դեղագործական նպատակների համար. միջոց
ներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյութերով տոգոր
ված թուղթ ցեցերի դեմ. անասնաբուժական
պատրաստուկներ. քիմիական պատրաստուկ
ներ վարակված խաղողը մշակելու համար.
պատրաստուկներ վնասատուներին ոչնչացնե
լու համար. թարախաքաշ միջոցներ. ացետատ
ներ դեղագործական նպատակների համար.
թթուներ
դեղագործական
նպատակների
համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական նպա
տակների համար. ալկալոիդներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք
բժշկական նպատակների համար. մանկական
սնունդ. ալ յումինի ացետատ դեղագործական
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործա
կան նպատակների համար. քսուքներ արևայ
րուքի դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական
նպատակների համար. մատուտակի ձողիկներ
դեղագործական նպատակների համար. խմելու
սոդա դեղագործական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. քափուրի
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր
բժշկական նպատակների համար. բյուրեղաց
ված սառնաշաքար բժշկական նպատակների
համար.
կարբոնիլ
(հակամակաբուծային
միջոց). ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական նպա
տակների համար. գազեր բժշկական նպատակ
ների
համար.
ամենօրյա
միջադիրներ
(հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. բժշկական միջոցներ
նիհարելու համար. բարդ ցել յուլոզային (թաղան
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թանյութային) եթերներ դեղագործական նպա
տակների
համար.
կաուստիկներ
դեղագործական նպատակների համար. պարզ
ցել յուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. հացա
հատիկային բույսերի մշակման երկրորդական
արգասիքներ
բժշկական
նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ դեղա
գործական նպատակների համար. կոլոդիում
դեղագործական նպատակների համար. թթու
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար. կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղա
գործական նպատակների համար. ատամ
ն ա
բուժական դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ
մարդու համար. դեղամիջոցներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. գլիցերին բժշկական նպատակների
համար. միքստուրաներ. ֆերմենտներ դեղա
գործական նպատակների համար. ծծմբածա
ղիկ դեղագործական նպատակների համար.
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական
նպատակների համար. ծխելու խոտեր բժշկա
կան նպատակների համար. բժշկական պատ
րաստուկներ ծխեցման համար. գխտորաթթու
դեղագործական նպատակների համար. վազե
լին բժշկական նպատակների համար. խաղո
ղաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական նպատակների
համար. դեղնախեժ բժշկական նպատակների
համար. գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկա
կան նպատակների համար. գայլուկի լուծամ
զուքներ
(էքստրակտներ)
դեղագործական
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկական
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ
բժշկական նպատակների համար. յոդ դեղա
գործական նպատակների համար. յոդիդներ
դեղագործական նպատակների համար. ալկա
լիական մետաղների յոդիդներ դեղագործական
նպատակների համար. իզոտոպներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկա
կան (բուժական) նպատակների համար.
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա
պողների համար. կենսաբանական պատրաս
տուկներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. քիմիական պատ
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քիմիական ռեակտիվ
ն եր բժշկական
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կամ անասնաբուժական նպատակների համար.
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպա
տակների համար. սննդային նրբաթելեր. ֆեր
մենտներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտային
(խմորիչ)
պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզապահու
թյամբ տառապողների համար. չորարարներ
բժշկական նպատակների համար. դեղամիջոց
ներով տոգորված անձեռոցիկներ. միկրոտար
րերով
պատրաստուկներ
մարդկանց
և
կենդանիների համար. ամինաթթուներ բժշկա
կան նպատակների համար. ամինաթթուներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու
համար. մայրու կեղև, որն օգտագործվում է
որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
ձկան ալ յուր դեղագործական նպատակների
համար. սննդային հանքային հավելում
ն եր.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելում
ն եր. ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպատակ
ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
միջատների դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպան
ներ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը
ճնշելու համար. պատրաստուկներ բրոնխները
լայնացնելու համար. կոշտուկային բարձիկներ.
մոլեսկին (բամբակե գործվածք) բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար.
ստերոիդներ. օժանդակ միջոցներ բժշկական
նպատակների համար. վիրաբուժական հյուս
վածքապատվաստներ կենդանի հյուսվածքնե
րից. բժշկական նպատակներով օգտագործվող
աչքի վիրակապեր. թթվածին բժշկական նպա
տակների համար. հոտազերծիչներ հագուստի
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. հեշ
տոցային լվացման միջոցներ բժշկական նպա
տակների
համար.
ցողունային
բջիջներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
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ցողունային բջիջներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. կենսաբանական հյուսվածք
ների մշակաբույսեր բժշկական նպատակների
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական հյուս
վածքներից անասնաբուժական նպատակների
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
սեռական
ակտիվությունը
պակասեցնելու
համար. մանկական խանձարուրներ. մանկա
կան կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժական
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
հաբեր ախորժակը զսպելու համար. հաբեր
նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելում
ն եր
կենդանիների համար. սպիտակուցային սննդա
յին հավելում
ն եր. սննդային հավելում
ն եր կտա
վատի սերմերից. սննդային հավելում
ն եր
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում
ներ ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավե
լում
ն եր. սննդային հավելում
ն եր մայր մեղվի
կաթից. ակնամոմ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելում
ն եր ակնամո
սննդային
բույսերի
մից.
հավելում
ն եր
ծաղկափոշուց. սննդային հավելում
ն եր ֆեր
մենտներից. սննդային հավելում
ն եր խաղողա
շաքարից (գլյուկոզայից). սննդային հավելում
ն եր
լեցիթինից. սննդային հավելում
ն եր ալգինա
տից. ալգինատներ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելում
ն եր կազեինից.
սննդային հավելում
ն եր պրոտեինից. պրոտեի
նից սննդային հավելում
ն եր կենդանիների
համար. ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակ
ներով. սպիրտ դեղագործական նպատակների
համար. պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտա
նի կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոց
ներ. վիրաբուժական սոսինձ. ախտորոշիչ
կենսաբանական նշիչներ բժշկական նպատակ
ների համար. պատրաստուկներ կորյակային
հիվանդությունները բուժելու համար. բուժա
կան անասնակեր կենդանիների համար.
ախտորոշիչ պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. բամբակյա փայ
տիկներ բժշկական օգտագործման համար,
բամբակյա տամպոններ բժշկական նպատակ
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ների համար. մանկական սննդային խառնուրդ
ներ. կաթի փոշի երեխաների համար.
հյուսվածքապատվաստներ (կենդանի հյուս
վածքներ). կոլագեն բժշկական նպատակների
համար. բուսային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ) դեղագործական նպատակների համար.
դեղագործական ապրանքներ. միկրոօրգա
նիզմ
ն երից պատրաստուկներ բժշկական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ բժշկա
կան
նպատակների
համար.
բույսերի
էքստրակտներ
բժշկական
նպատակների
համար. սեռական տոնուսը բարձրացնող ժելեր.
իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատրաս
տուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական նպա
տակներով.
բժշկական
նպատակներին
հարմարեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ.
բժշկական նպատակներին հարմարեցված
համասեռ սնունդ. նախապես լցված ներարկիչ
ներ բժշկական նպատակներով. բժշկական
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով
չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ անասնաբու
ժական նպատակներով. կապակցող միջոցներ
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
ատամ
ն ափոշիներ. բուժիչ պատրաստուկներ
ոջիլների դեմ (պեդիկուլիցիդներ). ոջիլասպան
շամպուններ. միջատասպան շամպուններ կեն
դանիների համար. անասնաբուժական միջա
տասպան լվացող միջոցներ. հակամանրէային
օճառներ. ձեռքերը լվանալու հակամանրէային
միջոցներ. սափրվելուց հետո օգտագործվող
բուժական լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ.
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի
բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բու
ժիչ շամպուններ ընտանի կենդանիների
համար. ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառ
ներ. մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակ
ների համար. ասաիի փոշու հիմքի վրա
սննդային հավելում
ն եր. վիտամինային հավե
լում
ն երով սպեղանալաթեր. սննդային հավե
կոսմետիկական
լում
ն եր
ազդեցությամբ.
նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվե
լու համար. նիկոտինային սպեղանալաթ ծխե
լուց հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ
դեղագործական արտադրանքի համար. քիմի
ական պատրաստուկներ վարակված հացահա
տիկային բույսերը մշակելու համար. մաշկային
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ներարկային լցանյութեր. միջատասպան նյու
թերով տոգորված ապարանջաններ. բուժիչ
ատամ
ն ամածուկ. մերսման ժելեր բժշկական
նպատակների համար. ցավազրկող ձողեր
գլխացավի դեմ. հակաբեղմ
ն ավորիչ սպունգ
ներ. միանգամյա օգտագործման լողալու խան
ձարուրներ երեխաների համար. բազմակի
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. խանձարուրներ փոխելու միան
գամյա օգտագործման փռոցներ երեխաների
համար. կենդանի հյուսվածքներ պարունակող
ոսկրային լցանյութեր. լիցքավորված թթվածնա
յին բալոններ բժշկական նպատակների համար.
կանեփ բժշկական նպատակների համար.
հոտազերծիչներ
զուգարանային
արկղերի
համար.
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմ
ն եր. նկարներ. էստամպ
ներ (փորագրանկարներ). սիգարների օղակ
ներ (սիգարների ժապավեններ). մատիտներ
սրելու էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքե
նաներ. հենակալներ գրքերի համար. հենաձո
ղիկներ նկարիչների համար.
ջրաներկեր.
ճարտարապետական մանրակերտներ. արա
գակարներ, թղթապանակներ (գրասենյակա
յին). պնակիտներ գրելու համար. գրիֆելներ.
նրբաթիթեղ. ծեփելու համար կավ. հաշվողա
աղ յուսակներ.
կան
փորագրանկարներ.
արվեստի վիմագրական ստեղծագործություն
ներ. նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակ
ված. մատիտներ. լրագրեր. պարբերական
մամուլ. ատլասներ (քարտեզագրքեր). օղակնե
րով թղթապանակներ. ռետինե ժապավեններ
(գրասենյակային պիտույքներ). տակդիրներ
գարեջրի գավաթների համար. կենսաբանա
կան կտրվածքներ մանրադիտակով ուսում
ն ա
սիրելու համար (ուսուցողական նյութեր).
տպարանային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր) նկարչության, գծագրության համար.
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բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ).
ներկանյութով ժապավենների կոճեր. ապա
րանջաններ գրենական պիտույքները պահելու
համար. բրոշյուրներ.
ասեղնագործության
նմուշներ (սխեմաներ.) գրասենյակային կոճ
գամ
ն եր. խոնավարարներ (գրասենյակային
պիտույքներ). նկարիչների վրձիններ. բյուվար
ներ (սեղանի թղթապանակներ). դրոշմակներ
(կնիքներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բար
ձիկներ. զմուռս. գրասենյակային հարմարանք
ներ կնքելու համար. գրասենյակային նյութեր
կնքելու համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի.
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ).
ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ.
զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղում
ն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
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կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ. գծագրական տախտակներ. գծագ
րական պիտույքներ. գծագրական գործիքներ.
դիագրամ
ն եր (տրամագրեր). ծրարներ (գրասե
նյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտ
ներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր.
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա
կան). գրչատուփեր. գրչածայրեր. ջնջելու միջոց
ներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդանշաններ
(թղթե կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ.
ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասր
տագրիչների համար. ծակոտիչներ (գրասենյա
կային պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակա
յին հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շար
վածքատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆիկա
(գծանկարչական)
կան
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
փոստային
ներ).
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ.
տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դաս
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ագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշած
ծաններ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավ
ն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ).
պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ
լուսանկարների համար. լուսափորագրանկար
ներ. գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման
գործիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինք
նահոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու
համար. շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշ
պոներ (դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանա
տիպներ քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ
հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը գրանցելու
համար. ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան
նկարների համար. գծագրական քանոններ.
ռեգլետներ (տպագրական). կազմարարական
նյութեր. գործված պաստառ կազմարարական
աշխատանքների համար. թելեր կազմարարա
կան աշխատանքների համար. գործված պաս
փաստաթղթերը
տառ
վերարտադրող
մեքենաներում ներկով պատելու համար. գրչա
ծայրեր
(գրասենյակային
պարագաներ).
ամսագրեր (պարբերական). թղթե ժապավեն
ներ, բացառությամբ գալանտերեայի կամ մազե
րի զարդերի. գրամեքենաների ժապավեններ.
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրար
ներ, կապոցներ) փաթեթավորելու համար. բար
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ձիկներ դրոշմակնիքների համար. դպրոցական
պիտույքներ (գրասենյակային). էջանիշներ
գրքերի համար. շնորհավորական բացիկներ.
ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսն
ձանյութ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն երիզներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. հաս
ցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենա
ների համար. ալմանախներ. օրացույցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկա
րելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեն
գրասենյակային
ներ
կամ
կենցաղային
նպատակների համար.
գրասենյակային
ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ.
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակա
յին պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ
գրիչների և մատիտների համար. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար.
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր
(գրասենյակային). պղպջակավոր պլաստմաս
սայե թերթեր փաթեթավորման կամ կշռա
բաշխ
ման հա
մար. թղթե դրոշ
ներ. թղթի
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների
համար. վերականգնված թաղանթանյութից
թերթեր փաթեթավորման համար. գրասեղանի
պահարաններ գրասենյակային պիտույքների
համար
(գրասենյակային
պարագաներ).
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. թուղթ կտրելու դանակ
ներ (նամակ բացելու). թղթե կամ պլաստմաս
սայե տոպրակներ աղբի համար. մատիտ սրելու
հարմարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտ
րական). թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնե
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լու համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու
համար. գծագրական անկյունաքանոններ.
ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ).
գրչակոթեր. գրենական պիտույքների հավա
քակազմեր (գրասենյակային պիտույքներ).
թանաքային
պարագաներ.
գրասարքեր.
ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք
թղթից կամ ստվարաթղթից. ցուցատախտակ
ներ թղթից կամ ստվարաթղթից հայտարարու
թյունների համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի
հա
մար. թղթե երեսսր
բիչ
ներ. թղթից կամ
ստվարաթղթից պիտակներ. փորագրական
ասեղներ օֆորտների համար. վիսկոզից թեր
թեր փաթեթավորման համար. բուսախեժ
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն պաստառ գրա
սենյակային նպատակների համար. ձկան
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային վառարա
նում սնունդ պատրաստելու համար. թղթե
զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաս
տիկ թաղանթներ դարսակման համար. թղթե
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնա
սոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). կազ
մարարական մեքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. վճարագ
րերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով
գրելու համար. թանաքաքարեր (թանաքապա
հոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր.
փաթեթավորման նյութեր պատրաստված օսլա
յից. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրե
լու վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ
պահարանների արկղերի համար (բուրավե
տացված կամ ոչ). վարկային քարտերի ոչ
էլեկտրական տպիչներ. փաստաթղթերի մակա
շերտման ապարատներ (գրասենյակային).
թուղթ նկարչության և գեղագրության համար.
ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային.
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ արդու
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթադրամ
ների համար. հավաքաքարտեր, բացառու
թյամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ պլաստիկից
ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթա
վորելու համար. խոնավությունը կարգավորող
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թղթե կամ պլաստիկից թերթիկներ սննդամ
թերքը փաթեթավորելու համար. սխալն ուղղե
լու
ժապավեններ
(գրասենյակային
ապրանքներ). ներկերի արկղեր. գծանշիչ գրիչ
ներ (գրասենյակային). թռուցիկներ (գովազդա
յին թերթիկներ). բռնիչներ փաստաթղթերի
համար (գրասենյակային պարագաներ). էջերը
պահող բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլի
մերային կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. տպված
կտրոններ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպ
րակներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ [գրասե
նյակային պիտույքներ]. ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպե
լիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ուղեբեռների պահանջ
ման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռո
ցիկներ մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազմեր. գունազարդման գրքեր:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210330		

(111) 32904

(220) 24.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 24.02.2031
(730) «Բեգո-Բելլ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 19, AM
(442) 16.03.2021

80
80

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(540)

(210) 20210337		

(111) 32906

(220) 24.02.2021

(151) 29.06.2021

07/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 24.02.2031
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(442) 16.03.2021
(540)

(526) «BEAUTY SALON» և «ESTD 2020»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20210336		

(111) 32905

(220) 24.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 24.02.2031
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
մարդկանց
և
սննդային
հավելումներ
կենդանինների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանիների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210340		

(111) 32907

(220) 25.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 25.02.2031
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս
5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ
սննդային
հավելումներ
մարդու
կամ

81
81

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

կենդանիների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210341		

(111) 32908

(220) 25.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 25.02.2031
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT
(442) 16.03.2021
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ.
օծանելիք. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների
համար. յուղեր կոսմետիկական նպատակների
համար. հարդարանքի յուղեր. օճառներ.
սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր
լվացքի համար. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն).
հարդարանքի ջուր.
դաս 5. ձեռքերը լվանալու հակամանրէային
միջոցներ. մանրէասպաններ. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. ախտահանիչ օճառներ:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(511)
դաս
5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ
սննդային
հավելումներ
մարդու
կամ
կենդանիների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

(210) 20210348

(111) 32910

(220) 25.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 25.02.2031
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210347		

(111) 32909

(220) 25.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 25.02.2031
(730) «ԱՖԿ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլիքեխյան 10, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 29. միս. մսամթերք. հում ապխտած
մսամթերք, հում աղը դրած մսամթերք.
բեկոն. նրբերշիկ. երշիկեղեն, հում-ապխտած
երշիկ, եփած երշիկ, եփած ապխտած
երշիկ. ապուխտ. բաստուրմա. սուջուխ. մսի

82
82

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

էքստրակտներ. մսի պահածոներ. մսային կամ
միս պարունակող կիսապատրաստվածքներ
(կիսաֆաբրիկատներ). մսային արտադրանք
պաքսիմատի
մեջ
(կիսաֆաբրիկատներ).
խմորապատ մսային արտադրանք (կիսա
ֆաբրիկատներ):
____________________

(210) 20210349		

(111) 32911

(220) 25.02.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 25.02.2031
(730) Կարեն Պավլիկի Մարգարյան, Երևան,
Երզնկյան փ., տուն 30, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 29. միս. մսամթերք. հում ապխտած
մսամթերք. հում աղը դրած մսամթերք.
բեկոն. նրբերշիկ. երշիկեղեն. հում ապխտած
երշիկ. եփած երշիկ. եփած ապխտած երշիկ.
ապուխտներ. բաստուրմա. սուջուխ. մսի
էքստրակտներ. մսի պահածոներ. մսային կամ
միս պարունակող կիսապատրաստվածքներ
(կիսաֆաբրիկատներ). մսային արտադրանք
պաքսիմատի
մեջ
(կիսաֆաբրիկատներ).
խմորապատ
մսային
արտադրանք
(կիսաֆաբրիկատներ):
____________________

(210) 20210368

(111) 32912

(220) 26.02.2021

(151) 29.06.2021

07/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(511)
դաս
34. ծխախոտ. ծխախոտի քսակ
ներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարիլներ.
ծխելու խոտաբույսեր. անոթներ ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
նարգիլեներ.
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
տվյալներ
գործարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. գովազդային
նյութերի տարածում. գովազդ. ռադիոգովազդ.
հեռուստագովազդ.
ցուցահանդեսների
կազմա
կերպում առևտրային կամ գովազ
դային
նպատակներով.
առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում. մանրածախ
նպատակով
ապրանքների
վաճառքի
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում
գովազդային
նպատակներով.
արտաքին
գովազդ:
____________________

(210) 20210405		

(111) 32913

(220) 03.03.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 03.03.2031
(730)
«Ավանսազան»
ՍՊԸ,
Երևան,
Մամիկոնյանց 48, AM
(442) 16.03.2021
(540)

			(181) 26.02.2031
(730) «Նիկ ֆենիքս» ՍՊԸ, Երևան, Զորյան Տ /
4Ա, AM
(442) 16.03.2021

83
83

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա

07/1

№ՄԱՍ 1

(540)

նակագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 37. շինարարություն:
____________________

(111) 32914
(210) 20210421		
(220) 03.03.2021
(151) 29.06.2021
			(181) 03.03.2031
(730) «Արամ Խաչատրյան-մրցույթ» մշակու
թային հիմնադրամ, Երևան 0001, Մարկ
Գրիգորյան 1 ա, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին,
կանաչ, մուգ շագանակագույն, վարդագույն, բաց
վարդագույն, կարմիր, կարմրաշագանակագույն,
սև, սպիտակ, կապույտ, մանուշակագույն, մուգ
դեղին և մուգ երկնագույն գունային համակցու

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և մուգ կապույտ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս

41. մրցույթների կազմակերպում

(ուսումնական կամ զվարճալի):
____________________

(210) 20210423		

(111) 32915

(220) 03.03.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 03.03.2031

թյամբ։
(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20210425		

(111) 32916

(220) 03.03.2021

(151) 29.06.2021

Հաղթանակ 6/17, AM

			(181) 03.03.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, Երևան,
Հաղթանակ 6/17, AM

(442) 16.03.2021

(442) 16.03.2021

(730) «Դուստր Մարիաննա»

ՍՊԸ, Երևան,

84
84

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(540)

07/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ դարչնագույն, վարդագույն, կարմիր, սև,
մանուշակագույն, նարնջագույն, ոսկեգույն, մուգ
թանաքագույն, բաց շագանակագույն, և մուգ
երկնագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20210426		

(111) 32917

(220) 03.03.2021

(151) 29.06.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, կանաչ, մուգ վարդագույն, կարմիր,
սև, սպիտակ, կապույտ, մանուշակագույն,
մոխրագույն, նարնջագույն և մուգ երկնագույն
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս
29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա.
կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ. յոգուրտ և
այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20210427		

(111) 32918

(220) 03.03.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 03.03.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, Երևան,
Հաղթանակ 6/17, AM

			(181) 03.03.2031

(442) 16.03.2021

(442) 16.03.2021

(730) «Դուստր Մարիաննա»

ՍՊԸ, Երևան,

Հաղթանակ 6/17, AM

85
85

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, մուգ դեղին, կանաչ, շագանակագույն,
բաց շագանակագույն, վարդագույն, կապույտ
և մուգ երկնագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20210433		

(111) 32919

(220) 04.03.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 04.03.2031
(730) Նարեկ Նիկողոսյան, Երևան, Սողոման
Տարոնցի, նրբ. 8, բն. 46, AM
(442) 16.03.2021
(540)

07/1

№ՄԱՍ 1

գույնով։
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար. կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական կրեմներ. կոսմետիկական
դիմակներ.
մաշկը
սպիտակեցնող
կոսմետիկական կրեմներ. կոսմետիկական
հավաքածուներ.
յուղեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
յուղեր. բուսական կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար.
դաս 5. անզգայացնող միջոցներ. պատ
րաստուկներ
թութքը
բուժելու
համար.
պատրաստուկներ
այրվածքները
մշակելու
համար. դեղագործական պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ կոշտուկները հեռացնելու
համար. դեղագործական պատրաստուկներ
արևայրուքը
բուժելու
համար.
քսուքներ
բժշկական նպատակների համար. քսուքներ.
դեղագործական
պատրաստուկներ
մաշկի
խնամքի համար:
____________________

(210) 20210449		

(111) 32920

(220) 05.03.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 05.03.2031
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(526) «BRANDING» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. բրեն
դի վե
րա
բե
րյալ խորհրդա
տվություն.
բրենդի
ստեղծում.
բրենդի
կառավարում. բրենդի դիրքավորման ծառայու
թյուններ. բրենդի փորձարկում. բրենդի մար
քեթինգի (շուկայավարման) ծառայություններ.
բրենդի ռազմավարության ծառայություններ.
կորպորատիվ բրենդինգի ծառայություններ.
գովազդային ծառայություններ կորպորատիվ
և բրենդային ինքնություն ստեղծելու համար.
բրենդների գործարար կառավարում և մարքե
թինգ (շուկայավարում) ձեռնարկությունների և
անհատների համար. սոցիալական ցանցերում
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բրենդների հաճախորդահեն առցանց մարքե
թինգի (շուկայավարման) ծառայություններ.
կորպորատիվ ինքնության ծառայություններ.
կորպորատիվ ինքնության հետ կապված գոր
ծարար խորհրդատվության ծառայություններ.
լոգոտիպների տեսքով գովազդային հայեցա
կարգերի մշակում. մարքեթինգային (շուկայա
վարման) ուսում
ն ասիրությունների անցկացում.
ռազմավարական խորհրդատվություն բրեն
դինգի, մարքեթինգի (շուկայավարման) և
գովազդի հետ կապված, այն է՝ բիզնեսի ռազ
մավարական պլանավորման ծառայություն
ներ. մարքեթինգի (շուկայավարման) ոլորտում
տեղեկությունների տրամադրում. բրենդի հայե
ցակարգի և բրենդի մշակման ծառայություն
ներ կորպորատիվ և անհատ հաճախորդների
համար. բրենդի մշակման և գնահատման
ծառայություններ ապրանքային նշանների,
ֆիրմային անվանում
ն երի, դոմեն անվանում
ների ոլորտում. խորհրդատվություն կորպո
րատիվ իմիջի մշակման հարցում. վեբկայքի
տրամադրում, որում ներկայացված են մտա
վոր սեփականության իրավունքի օբյեկտներ,
որոնք հնարավոր է գնել. գովազդային նյութերի
տարածում. ապրանքների ցուցադրում. գովազ
դային նյութերի նորացում. շուկայի ուսում
ն ա
սիրություն. գովազդային նյութերի վարձույթ.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. գովազդային գործակալությունների
ծառայություններ. կոնյունկտուրային (իրավի
ճակի, իրադրության) հետազոտություններ.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. ցուցափեղկերի ձևա
վորում. շուկայագիտական (մարքեթինգային)
հետազոտություններ. գովազդային տեքստերի
խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. գովազ
դային ֆիլմերի արտադրություն. մարքեթինգ
(շուկայավարում). գովազդային հասկացու
թյունների մշակում. գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. հասարակության հետ
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբե
րյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավա
րության վերաբերյալ. կորպորատիվ հաղոր
դակցության
ծառայություններ.
սպառողի
պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքեթին
գային նպատակներով. բոլոր վերոնշյալ ծառա
յությունների հետ կապված տեղեկատվություն և
խորհրդատվություն.
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դաս 41. տեքստային նյութերի հրապարա
կում, բացառությամբ գովազդային նյութերի.
կրթադաս տիարակչական ծառայություններ.
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակութա
յին կամ կրթության նպատակներով. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
վարպետաց դաս երի կազմակերպում և անցկա
ցում (ուսուցում). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
առցանց հրապարակում
ն երի տրամադրում. լու
սանկարչություն. գեղագիրների ծառայություն
ներ. մասնագիտական վերապատրաստում. ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակեր
պում և անցկացում. նոու-հաուի փոխանցում
(ուսուցում).
դաս 42. բրենդի դիզայն. լոգոտիպների
գրաֆիկական դիզայն. ապրանքների դիզայն.
դիզայնի խորհրդատվության ծառայություններ,
այն է՝ գրաֆիկական դիզայնի խորհրդատվու
թյուն և փաթեթավորման դիզայնի խորհրդատ
վություն. տեսողական տարրերի ձևավորում
առցանց, հեռարձակվող, տպագիր, արտաքին
և այլ հաղորդակցական լրատվամիջոցների
համար. վեբ-կայքի տրամադրում, որում ներ
կայացված են գրաֆիկական դիզայնի և փաթե
թավորման դիզայնի ոլորտի տեղեկություններ.
խորհրդատվություն
ճարտարապետության
հարցերով. ինտերիերի ձևավորում. արդյու
նաբերական դիզայն. դիզայներների ծառա
յություններ փաթեթավորման բնագավառում.
գեղարվեստական դիզայն. նոր արտադրատե
սակների հետազոտություն և մշակում երրորդ
անձանց համար. գեղարվեստական ձևավո
րում (արդյունաբերական դիզայն). վեբ-կայքերի
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում
երրորդ անձանց համար. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում խորհրդատվություն. այցեքարտերի
ձևավորում. գովազդային նյութերի գրաֆի
կական ձևավորում. բոլոր վերոնշյալ ծառայու
թյունների հետ կապված տեղեկատվություն և
խորհրդատվություն։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
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(210) 20210462		

(111) 32921

(210) 20210470		

(111) 32923

(220) 09.03.2021

(151) 29.06.2021

(220) 10.03.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 09.03.2031
(730) Ժիրայր Վիլյամի Քարամյան, Երևան,
Արաբկիր 39, շ. 2, բն. 7, AM

			(181) 10.03.2031
(730)
«Իրիգեյթ»
ՍՊԸ,
Երևան
0010,
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 30, AM

(442) 16.03.2021
(540)

(442) 01.04.2021
(540)

(511)
դաս
30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի
բուսական փոխարինիչներ. թեյ. սուրճով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի լցված պարկուճներ:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20210469		

(111) 32922

(220) 10.03.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 10.03.2031
(730)
«Իրիգեյթ»
ՍՊԸ,
Երևան
0010,
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 30, AM
(442) 01.04.2021
(540)
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դեղին, նարնջագույն, մանուշակագույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս
29. պահածոյացված. սառեցված.
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա.
կոմպոտ. մշակված ընկույզներ և ընդեղեն:
____________________

(210) 20210471		

(111) 32924

(220) 10.03.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 10.03.2031
(730)
«Իրիգեյթ»
ՍՊԸ,
Երևան
0010,
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 30, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(511)
դաս
29. պահածոյացված. սառեցված.
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա.
կոմպոտ. մշակված ընկույզներ և ընդեղեն:
____________________
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, մանուշակագույն, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս
29. պահածոյացված. սառեցված.
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա.
կոմպոտ. մշակված ընկույզներ և ընդեղեն:
____________________

(210) 20210472		

(111) 32925

(220) 10.03.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 10.03.2031
(730)
«Իրիգեյթ»
ՍՊԸ,
Երևան
0010,
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 30, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(730)
«Իրիգեյթ»
ՍՊԸ,
Երևան
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 30, AM

07/1

№ՄԱՍ 1

0010,

(442) 01.04.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, նարնջագույն, մանուշակագույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս
29. պահածոյացված. սառեցված.
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա.
կոմպոտ. մշակված ընկույզներ և ընդեղեն:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20211182		

(111) 32927

(220) 27.05.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 27.05.2031
(730) ԿեյԹի ընդ Ջի Քորփորեյշն, KR
(310) 4020180116191 (320) 21.08.2018 (330) KR
(540)

դեղին, նարնջագույն, մանուշակագույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս
29. պահածոյացված. սառեցված.
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա.
կոմպոտ. մշակված ընկույզներ և ընդեղեն:
____________________

(210) 20210473		

(111) 32926

(220) 10.03.2021

(151) 29.06.2021

			(181) 10.03.2031

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ.
ծխախոտ. ծխախոտի և ծխողների համար
պարագաներ, ներառյալ՝ վառիչներ ծխողների
համար. ծխախոտի փոխարինիչներ. սիգարներ.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
սիգարակտրիչ մեքենաներ. մոխրամաններ:
(646) IR 1452040, 28.12.2018
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

89
89

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

07/1

№ՄԱՍ 1

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

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

6404		

09.03.2031

Գրանթ Թորնթոն Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

6442		

07.06.2031

«Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 0010, Վարդանանց 18/6, AM

6545		

13.04.2031

Թրիֆթի Ռենթ-Ա-Քար Սիսթեմ, ԷլԷԼՍԻ, US

6776		

16.07.2031

Էգիս Ջիյուսերյար Զիեռթի., HU

17379

20.05.2031

«Մատենադարան» «Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի

				

գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային

				

կազմակերպություն, Երևան, Մաշտոցի 53, AM

17380

24.05.2031

				

«Մատենադարան» «Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային

				 կազմակերպություն, Երևան, Մաշտոցի 53, AM
17479

01.12.2030

Պրիվատե Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի «Կարլսբերգ Ուկրաինա», UA

17480

02.12.2030

Ջոննի Ռոքեթս Լայսենսինգ, ԷլԷլՍի, US

17548

02.12.2030

Ջոննի Ռոքեթս Լայսենսինգ, ԷլԷլՍի, US

17592

15.04.2031

«Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ, Երևան,

				

Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 21 շենք, AM

17603

20.12.2030

Պրիվատե Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի «Կարլսբերգ Ուկրաինա», UA

17606

04.03.2031

Գրանթ Թորնթոն Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

17724

06.07.2031

ԱՕ «Օբնինսկօրգսինտեզ», RU

17738

06.06.2031

«Գանա գրուպ պլյուս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Մելիք, AM

17742

23.06.2031

«Եվանտ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 38, բն.60, AM

17812		

07.06.2031

«Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 17, AM

17829

22.08.2031

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

			
17830

22.08.2031

շենք 19, AM
«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

				

շենք 19, AM

17831

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

22.08.2031

				

շենք 19, AM

17832

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

22.08.2031

				

շենք 19, AM

90
90

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.07.2021

07/1

№ՄԱՍ 1

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

17834

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

22.08.2031

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

				

շենք 19, AM

17835

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

22.08.2031

				

շենք 19, AM

17849

27.06.2031

«Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի փ. 86/1, AM

17850

27.06.2031

«Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի փ. 86/1, AM

17856

12.08.2031

«Իտերա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 37, բն. 23, AM

17892

22.08.2031

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

				
17893

22.08.2031

				

շենք 19, AM
«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,
շենք 19, AM

17909

28.06.2031

«Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

17911		

18.07.2031

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18010

07.07.2031

«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,

				
18015

22.08.2031

Վ. Սարգսյան 26/1, AM
«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

				

շենք 19, AM

18055

14.09.2031

Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

18057

19.09.2031

«Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33, 1/1, AM

18162

22.08.2031

«Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

				

շենք 19, AM

18208

29.09.2031

Հյունդաի Հեվի Ինդըսթրիզ Հոլդինգս Քո., Լթդ., KR

18212		

06.10.2031

Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ, ՀՀ, Եղվարդ,

				

Երևանյան խճ. 7, AM

18288

26.08.2031

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18348

10.08.2031

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18401

05.08.2031

ԲԱՍՖ Ագրո Բ. Վ. Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնիդերլասունգ Ֆրեյենբախ, CH

91
91

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
01.07.2021

№

07/1

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

ԱՆՄԴ
МКПО

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

19-08

560 S

21-01

560 S

21-03

560 S

32-00

560 S

93
93

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.07.2021

№

07/1

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 2590
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 31661
73 (1) Իրավատեր Քրիստինե Սողոմոնյան,
Երևան, Տերյան 8/44, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Էմ Դի Սի»
ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ Աղբյուր 181/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.06.2021
____________________

Գրանցում No 2591
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13082
73 (1) Իրավատեր «Այ-Ջի- Օու-Ար թրեյդինգ
կորպորացիա»-ի հայկական մասնաճյուղ,
Երևան, Լ. Լիսինյան 33, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Տաթևիկ
Այվազյան, Երևան, Կորյուն 6ա, բն. 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.06.2021
____________________

Գրանցում No 2592
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22844
73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ
Օտվետստվեննոստյու «Էքստաբիլիտիս»,
107553, g. Moskva, Pugachevskaya 2-ya ul., dom
3, korp. 1, kv. 119, Russia, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշչեստվո ս
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու «Կվինտա
Ասսետ», 115419, g. Moskva, 2-y Roshchinskiy
proyezd, d. 8, str. 3, ofis 1, RU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.06.2021
____________________

Գրանցում No 2593
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21840
73 (1) Իրավատեր «Յասո Արմենի» ՍՊԸ, Երևան,
Ա. Ահարոնյան 14, բն. 32, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Մանուկյան
կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Բալահովիտ, Կարմիր Բանակայինների 6/10/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
11.06.2021
____________________

Գրանցում No 2594
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6545
73 (1) Իրավատեր Թրիֆթի Ռենթ-Ա-Քար
Սիսթեմ, Ինք., Օկլահոմայի նահանգ, 5330 E.
31st Street Tulsa, Oklahoma 74153-0985, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Թրիֆթի Ռենթ-ԱՔար Սիսթեմ, ԷլԷԼՍԻ, 8501 Williams Road, Estero,
Florida 33928, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.06.2021
____________________
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Գրանցում No 2595
Ապրանքային նշանի իրավունքների
փոխանցում
(11) Վկայական No 17479, 17603
73 (1) Իրավատեր Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե
օբշեստվո «Կարլսբերգ Ուկրաինա», ul. Sapozhnikova, 6. g. Zaporozhe, 69076, Ukraine, UA
73 (2) Իրավունքներն ստացող Պրիվատե Ջոյնթ
Սթոք Քոմփանի «Կարլսբերգ Ուկրաինա», 69123,
Zaporozhskaya obl., mesto Zaporozhe, Khortitskiy
rayon, ul. Vasilya Stusa, 6, Ukraine, UA
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.06.2021
____________________

Գրանցում No 2596
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25417
73 (1) Իրավատեր Զբոսաշրջության և քաղաքա
շինության բարեգործական հիմնադրամ, Երևան,
Մելիք Ադամյան 2/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԱյԴիԱ Բարե
գործական Հիմնադրամ, Երևան, Բաղրամյան
6, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.06.2021
____________________

Գրանցում No 2597
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27672, 27673, 27674, 27675,
27676, 27677, 27678, 27679, 27680, 27681,
27682, 27683, 27684, 27685, 27686, 27687,
27688, 27689, 27690, 27691, 27692, 27693
73 (1) Իրավատեր «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ,
50, pr. Shokalskogo, Moskow, 127224, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «ԱԿՎԻՈՆ», 8, building 1, Presnenskaya embankment, room IN - apt. 11, Moscow,
123112, RU

№

07/1

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
17.06.2021
____________________

Գրանցում No 2598
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17856
73 (1) Իրավատեր «Ինտերակտիվ» ՍՊԸ,
Երևան, Մաշտոցի 18, բն. 27, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Իտերա» ՍՊԸ,
Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 37, բն. 23, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
17.06.2021
____________________

Գրանցում No 2599
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26509
73 (1) Իրավատեր Հասմիկ Մովսեսյան, Երևան,
Անդրանիկի փ., շ. 102, բն. 14, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Հասմիկ
Մովսեսյան Լյովայի» ԱՁ, Երևան, Անդրանիկի
փ., շ. 102, բն. 14, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
17.06.2021
____________________

Գրանցում No 2600
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30417
73 (1) Իրավատեր «Իմիջ կոդ» ՍՊԸ, Երևան, Ղ.
Փարպեցու 4, 1-2 շին., AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ա/Ձ Վեներա
Նազարյան, Երևան, Ա. Ավետիսյան փ. 8 66, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.06.2021
____________________
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Գրանցում No 2601
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13047, 13048, 13049, 14017,
15864, 19110
73 (1) Իրավատեր Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեշնլ
ԱԳ, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բաքարդի
Մարտինի Պատրոն Ինթերնեշնլ ԳմբՀ, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.06.2021
____________________

Գրանցում No 2602
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 1111375
73 (1) Լիցենզատու Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո Մեժդուգորոդնոյ ի Մեժդունարոդնոյ

№

07/1

Էլեկտրիչեսկոյ Սվյազի «Ռոստելեկոմ», 5, Dostoevskogo str., RU-191002 St. Petersburg, RU
73 (2) Լիցենզառու «ՋիԷնՍի Ալֆա» ՓԲԸ, ք.
Աբովյան Խաղաղության 1, 2201, AM
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.06.2021
____________________

Գրանցում No 2603
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22677
73 (1) Իրավատեր Սֆերա Խովեն, Ս.Ա., Hermosilla, 112, 28009, Madrid, Spain, ES
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷԼ ԿՈՐՏԵ
ԻՆԳԼԵՍ Ս.Ա., Hermosilla, 112, 28009, Madrid,
Spain, ES
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.06.2021
____________________
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№

07/1

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

2746
3111
3369
3370
3371
3373
3375
3402

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

02.12.2020
11.12.2020
06.12.2020
06.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
17.12.2020
17.12.2020

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

577U

03.12.2020

578U

03.12.2020
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№

07/1

Տեղեկություններ
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին
Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

19852

30.12.2017

27372

07.05.2021

18403

22.05.2019

18404

22.05.2019

99
99

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

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

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

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

55*
72

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

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
01.07.2021

07/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 19-08

(11) 560

(13) S

21-01
21-03
32-00
(21) 20210007		
(22) 09.03.2021
(72) Элиза Малхасян (AM), Марина Казарян (AM)
(73) ООО “Парк Груп”, Ереван, ул. Монте
Мелконяна 31 (AM)
( 5 4 ) Д е к о р ат и в н ы е к у к л ы , о б р а з ы и
скульптуры: “Ян”, “Ана”, “Пинчу”, “Луйс”,
“Нундж”, “Зор” (6 вариантов)
____________________

102
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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
01.07.2021

07/1

ՄԱՍ 1
№

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

07/1

ՄԱՍ 1
№

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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