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ԳՅՈՒՏԵՐ

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

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր ստանալու հրապարակված հայտ
Y գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր
B գյուտի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54

գյուտի անվանումը

21
22
23
31
32
33
45

56

տեղեկատվության աղբյուրներ

57

գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62

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

71
72
73
74
85
86
87
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2021.01
(11) 685
(13) Y
B64C 39/00
(21) AM20190021Y
(22) 13.02.2019
(72) Վարդան Փենեսյան (AM)
(73) Վարդան Փենեսյան, 0010, Երևան,
Պուշկինի 15ա, բն. 25 (AM)
(54) Ուղղաձիգ վերելքով թռչող սարք
(57) Ուղղաձիգ վերելքով թռչող սարք, որն ունի
ֆյուզելաժ և դրան միակցված` էլեկտրական
շարժիչներին
միացրած
պտուտակային
մեխանիզմ. տարբերվում է նրանով, որ
սարքի ֆյուզելաժը կազմված է արտաքին և
ներքին մասերից, որոնք միմյանց նկատմամբ
տեղակայված են դարձի հնարավորությամբ,
արտաքին մասին միակցված են տարբեր չափեր
ունեցող ինքնաթիռի թևեր և պտուտակային
մեխանիզմ, իսկ ֆյուզելաժի ներքին մասում
տեղակայված է շրջանաձև ուղևորախցիկ:
____________________

(51) 2021.01
(11) 686
(13) Y
C30B 29/00
H01L 31/00
(21) AM20210062Y
(22) 30.07.2021
(72) Գագիկ Երջանիկի Այվազյան (AM),
Արթուր Վալերի Աղաբեկյան (AM), Մանե
Գագիկի Խաչատրյան (AM), Սուրիկ Խաչիկի
Խուդավերդյան (AM), Դիմիտրի Լեոնիդի
Կովալենկո (BY), Ալինա Վալենտինի Սեմչենկո
(BY)
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Պերովսկիտ-սիլիցիում տանդեմային
արևային տարրերի պատրաստման եղանակ

(57)
Պերովսկիտ-սիլիցիում
տանդեմային
արևային տարրերի պատրաստման եղանակ,
ըստ որի ներքևի սիլիցիումային արևային
տարրի լուսազգայուն մակերևույթին ձևավորում
են
հակաանդրադարձնող
կազմվածքով
շերտ,
այնուհետև
դրա
վրա
մոնոլիտ
համակցում
են
վերևի
պերովսկիտային
արևային տարրը. տարբերվում է նրանով, որ
հակաանդրադարձնող կազմվածքով շերտը
ձևավորում են սև սիլիցիումի ստացմամբ, ընդ
որում, ձևավորվող շերտի հաստությունը 0.3
մկմ-1.0 մկմ է:
____________________

(51) 2021.01
(11) 687
(13) Y
G01N 33/00
C02F 1/00
(21) AM20210075Y
(22) 07.09.2021
(72) Սուրեն Սարգսյան (AM)
(73) Սուրեն Սարգսյան (AM)
(54) Բնական ջրերի սիլիցիումազրկման
եղանակ
(57) Բնական
ջրերի սիլիցիումազրկման
եղանակ, ըստ որի ջուրը սառեցնում են
երկարավուն անոթում, հետո հալեցնում են
անոթի ուղղաձիգ դիրքում, սառույցը հալվելուց
հետո կատարում են մաքրված ջրի առումը՝
հալման ավարտից 24 ժամից ոչ ուշ. տարբերվում
է նրանով, որ ջրի pH-ը մինչև սառեցումը
հասցնում են pH=4,8-5,2, սառեցումը կատարում
են անոթի հորիզոնական դիրքում, ընդ որում,
անոթում գտնվող ջրի ծավալը կազմում է անոթի
ծավալի 55-65%-ը։
(74) Արեգ Պետրոսյան
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20201959		

(111) 33876

(220) 05.10.2020

(151) 13.12.2021

			(181) 05.10.2030
(730) Վարդանուշ Արզաքանցյան, Երևան,
Սայաթ-Նովա 33, բն. 13, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(526) «couture» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, մոխրագույն և վարդագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 18. շնա
կա
պեր. քսակ
ներ. դպրո
ցական պայուսակներ. այցեքարտերի թղթա
պանակներ.
դնչկալներ.
ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. կաշեփոկիկներ. հովանոցներ.
ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու
համար. պատյաններ անձրևի հովանոցների
համար. թիկնապայուսակներ. արևի հովանոց
ներ. մորթեղեն. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. տափակ ճամպրուկներ փաս
տաթղթերի համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանացի
պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. թղթապայու
սակներ (կաշեգալանտերեա). ճամփորդական
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա).
ճամպրուկներ. դատարկ պիտույքատուփեր

հարդարանքի իրերի համար. բանալիների
պատյաններ. տնտեսական մթերացանցեր.
սպորտային պայուսակներ. լանջակապեր երե
խաներ կրելու համար. կենգուրու պայուսակներ
երեխաներ կրելու համար. պայուսակներ. վար
կային քարտերի պատյաններ (դրամապանակ
ներ). այցեքարտերի պատյաններ. հագուստ
ընտանի կենդանիների համար. սանձեր քայլե
լիս երեխաներին պահելու համար.
դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների
համար. կոշկեղեն. գուլպաներ (երկար). բերետ
ներ. բլուզներ. բոաներ (մորթե վզպատներ՝
գորժետներ). կեպիներ՝ որպես գլխարկներ.
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսա
կոշիկներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր. իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ
(հագուստ).
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվի
տերներ.
պուլովերներ.
կարճագուլպաներ.
շապիկներ (բլուզներ). կրծքակալներ. բոլորագլ
խարկներ. մորթիներ (հագուստ), զուգագուլպա
ներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումն եր.
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. զան
գապաններ. բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ
հեծանվորդների համար. վերնազգեստ. ձեռ
նոց
ներ (հա
գուստ). շարֆ. կաշ
նե. վզնոց.
տրիկոտաժե հագուստ. մորթե թիկնոցներ.
բաճկոնակներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ.
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի
օժիտ (հագուստ). տնային կոշիկներ. մուշ
տակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ.
պիժամաներ. զգեստներ. կիսավարտիքներ.
վերարկուներ. համազգեստ. բրդյա բաճկոններ
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). լողավար
տիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթ
ներ. մանկական կրծկալներ. բացառությամբ
թղթից պատրաստվածների. կոշիկներ. սպոր
տային կոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ).
գլխանոցով բաճկոն. բոդի (կանացի ներքնազ
գեստ). բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակ
ներ). հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոս
տյումն եր. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայ
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կաներ. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
պոնչոներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ հագուստ.
գլխարկներ. թաթմաններ. ԼԱԴ-ով հագուստ.
գլխաշորեր.
դաս 35. շնակապերի, քսակների, դպրո
ցական պայուսակների, այցեքարտերի թղթա
պանակների, դնչկալների, ճամփորդական
սնդուկների, կենդանիների համար վզնոցների,
կաշվե քուղերի, կաշեփոկիկների, հովանոց
ների, երեխաներ կրելու համար ուսափոկերով
համակների, անձրևի հովանոցների համար
պատյանների, թիկնապայուսակների, արևի
հովանոցների, մորթեղենի, դրամապանակ
ների, անվավոր տնտեսական պայուսակների,
տնտեսական պայուսակների, փաստաթղթերի
համար տափակ ճամպրուկների, տուրիստա
կան պայուսակների, ծովափի պայուսակների,
կանացի պայուսակների, ուղեպայուսակների,
թղթապայուսակների
(կաշեգալանտերեա),
ճամփորդական
կաշվե
հավաքակազմերի
(կաշեգալանտերեա), ճամպրուկների, հար
դարանքի իրերի համար դատարկ պիտույ
քատուփերի,
բանալիների
պատյանների,
տնտեսական մթերացանցերի, սպորտային
պայուսակների, երեխաներ կրելու համար լան
ջակապերի, երեխաներ կրելու համար կենգու
րու պայուսակների, պայուսակների, վարկային
քարտերի պատյանների (դրամապանակներ),
այցեքարտերի պատյանների, ընտանի կեն
դանիների
համար
հագուստի,
քայլելիս
երեխաներին պահելու համար սանձերի, ավտո
մոբիլիստների համար հագուստի, կոշկեղենի,
գուլպաների (երկար), բերետների, բլուզների,
բոաների (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ),
որպես գլխարկներ կեպիների, տրիկոտաժե
ղենի, երկարաճիտ կոշիկների, կիսակոշիկ
ների, քուղերով կիսակոշիկների, հագուստի
օձիքների, պարանոցի խողովակաձև շար
ֆերի, լիֆերի, իրանակալների (կանացի ներք
նազգեստ), ներքնազգեստի, գլխանոցների
(հագուստ), գոտիների (հագուստ), շալերի,
խալաթների,
սվիտերների,
պուլովերների,
կարճագուլպաների, շապիկների (բլուզներ),
կրծքակալների,
բոլորագլխարկների,
մոր
թիների (հագուստ), զուգագուլպաների, կոմ
բինեզոնների
(հագուստ),
կոստյումն երի,
ականջակալների (հագուստ), փողկապների,
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զանգապանների, բրիջիների, տաբատների,
հեծանվորդների համար հագուստի, վերնազ
գեստի, ձեռնոցների (հագուստ), շարֆի, կաշ
նեի, վզնոցի, տրիկոտաժե հագուստի, մորթե
թիկնոցների,
բաճկոնակների,
մանտոյի,
անջրանցիկ հագուստի, ջերսիի (հագուստ),
շրջազգեստների, նորածնի օժիտի (հագուստ),
տնային կոշիկների, մուշտակների, լողա
փի զգեստների, լողափի կոշիկի, պիժա
մաների,
զգեստների,
կիսավարտիքների,
վերարկուների, համազգեստի, բրդյա բաճ
կոնների (հագուստ), բաճկոնների (հագուստ),
լողավարտիքների, լողազգեստների, բաղնիքի
խալաթների, մանկական կրծկալների, բացա
ռությամբ թղթից պատրաստվածների, կոշիկ
ների, սպորտային կոշիկների, գլխակապերի
(հագուստ), գլխանոցով բաճկոնի, բոդիի (կա
նացի ներքնազգեստ), բանդանաների (պարա
նոցի թաշկինակներ), արհեստական կաշվից
հագուստի, կաշվե հագուստի, թիկնոցների,
դիմակահանդեսի կոստյումն երի, սարիների,
կարճաթև (T-աձև) մայկաների, կիսատաբա
տաձև շրջազգեստների, պոնչոների, լեգինս
ների (շալվար), սարաֆանների, սպորտային
մայկաների, ասեղնագործ հագուստի, գլխարկ
ների, թաթմանների, ԼԱԴ-ով հագուստի, գլխա
շորերի վաճառքի սրահների ծառայություններ.
դաս 40. հագուստի կարում. կոշիկի ներկում.
գործվածքների ձևում. մորթիների ձևակերտում
ըստ պատվերի. դերձակների ծառայություններ.
ասեղնագործում. հագուստի ձևափոխում:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20202062

(111) 33877

(220) 28.10.2020

(151) 13.12.2021

			(181) 28.10.2030
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Տիգրան
Սաֆարյան Վարդանի, Երևան, Բաշինջաղյան
172, բն. 19, AM
(442) 18.01.2021
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 7. մսաղացներ (մեքենաներ). խոհա
նոցային էլեկտրական մեքենաներ. կենցաղա
յին էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային
էլեկտրական հյութամզիչներ. փոշեկուլներ.
դաս 8. սեղանի սպասք (դանակներ,
պատառաքաղներ
և
գդալներ).
սեղանի
պատառաքաղներ,
գդալներ,
դանակներ,
արդուկներ,
միրգ
կտրող
դանակներ,
բանջարեղենի դանակներ.
դաս 11. ջահեր. վառարաններ (ջեռուցիչ
սարքեր). մրգերը չորացնելու ապարատներ.
էլեկտրական թեյամաններ. միկրոալիքային
վառարաններ (սնունդ պատրաստելու համար).
չորուցիչներ մազերի համար. օդափոխիչներ
(օդի լավորակում).
դաս
21.
կերամաններ.
կաթսաներ.
բյուրեղապակյա ամանեղեն. սպասք համե
մունքների համար. հախճապակյա ամա
նեղեն.
թավաներ.
սկուտեղ-ափսեներ
բան
ջարեղենի համար. խոհանոցային շերեփ
ներ.
կենցաղային
սպասք.
ճենապակյա
ամանեղեն. աղցանամաններ. աղամաններ.
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սկուտեղներ.
թեյի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք).
ապուրաման. սեղանի սպասք (բացառությամբ
դանակների, պատառաքաղների և գդալ
ների). գավաթներ. ափսեներ. մոմակալներ.
խոհանոցային սպասք. ոչ էլեկտրական սրճա
մաններ. բաժակներ ըմպելիքների համար.
սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք).
ամանեղեն ներկված ապակուց, սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար.
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20202149		

(111) 33878

(220) 17.11.2020

(151) 13.12.2021

			(181) 17.11.2030
(730) «Հելտուն սալյուշնս» ՍՊԸ, Երևան,
Գրիբոյեդով 2/1, բն. 46, AM
(442) 18.12.2020
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ՄԱՍ 1
№

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. սպառողների օգտագործման
համար նախատեսված էլեկտրոնային սարքա
վորումներ, մասնավորապես՝ ավտոմատաց
ման
սարքավորումներ.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտում սարքային և
ծրագրային
ապահովման
համակարգեր.
ծրագրային լուծումներ, այն է ՝ համակարգչային
գրառված
ծրագրային
ապահովում.
թերմոստատներ, լուսավորման կառավարման
մոդուլներ, այն է՝ լույսի կառավարման
(մասնավորապես՝ դրա միացման, անջատման,
լուսավորվածության
ուժեղացման
կամ
նվազեցման) սարքեր. ղեկավարման պանել
ներ,
անջատիչներ,
ռելեների
մոդուլներ,
անվտանգության համակարգեր. ներբեռնվող
տեխնոլոգիաների
ծրագրային
Ամպային
ապահովում.
էլեկտրոնային
ապարատներ
և պարագաներ, ծրագրային ապահովում
և հավելվածներ խելացի տան համար.
համակարգչային ծրագրեր իրերի ինտերնետի
միջոցով էլեկտրոնային սարքերը միացնելու,
գործելու և ղեկավարելու համար, ինչպես նաև
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլոր
տում համանման սարքեր, սարքավորումներ,
համակարգեր և ծրագրեր.
դաս 35. սպառողների օգտագործման
համար նախատեսված էլեկտրոնային սար
քավորումների, մասնավորապես՝ ավտոմա
տացման սարքավորումների, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտում սարքային և
ծրագրային
ապահովման
համակարգերի,
ծրագրային լուծումների, այն է ՝ համակարգչային
գրառված
ծրագրային
ապահովման.
թերմոստատների, լուսավորման կառավարման
մոդուլների, այն է՝ լույսի կառավարման
(մասնավորապես՝ դրա միացման, անջատ
ման,
լուսավորվածության
ուժեղացման
կամ նվազեցման) սարքերի. ղեկավարման

11

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

պանելների,
անջատիչների,
ռելեների
մոդուլների, անվտանգության համակարգերի,
ներբեռնվող
Ամպային
տեխնոլոգիաների
ծրագրային
ապահովման,
էլեկտրոնային
ապարատների և պարագաների, ծրագրային
ապահովման
և
հավելվածների
խելացի
տան համար, համակարգչային ծրագրերի
իրերի ինտերնետի միջոցով էլեկտրոնային
սարքերը միացնելու, գործելու և ղեկավարելու
համար,
ինչպես
նաև
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
համանման
սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի և
ծրագրերի վաճառք.
դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում ծրագրերի ստեղծում և մշակում,
ամպային տեխնոլոգիաների ծառայություններ:
____________________

(210) 20202150		

(111) 33879

(220) 17.11.2020

(151) 13.12.2021

			(181) 17.11.2030
(730) «Հելտուն սալյուշնս» ՍՊԸ, Երևան,
Գրիբոյեդով 2/1, բն. 46, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում սարքային և ծրագրային ապահովման
համակարգեր. ծրագրային լուծումներ, այն
է՝ համակարգչային գրառված ծրագրային
ապահովում.
ներբեռնվող
Ամպային
տեխնոլոգիաների ծրագրային ապահովում.
ծրագրային ապահովում և հավելվածներ խելացի
տան համար. համակարգչային ծրագրեր
իրերի ինտերնետի միջոցով էլեկտրոնային
սարքերը միացնելու, գործելու և ղեկավարելու
համար,
ինչպես
նաև
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
համանման
սարքեր, սարքավորումներ, համակարգեր և
ծրագրեր.
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ՄԱՍ 1
№

դաս 35. սպառողների օգտագործման
համար նախատեսված էլեկտրոնային սարքա
վորումների,
մասնավորապես՝
ավտո
մա
տացման սարքավորումների, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտում սար
քային և
ծրագրային
ապահովման
համակարգերի,
ծրագրային լուծումների, այն է՝ համակարգչային
գրառված
ծրագրային
ապահովման,
թերմոստատների, լուսավորման կառավարման
մոդուլների, այն է ՝ լույսի կառավարման
(մասնավորապես՝ դրա միացման, անջատման,
լուսավորվածության
ուժեղացման
կամ
նվազեցման)
սարքերի,
ղեկավարման
պանելների, անջատիչների, ռելեների մոդուլ
ների,
անվտանգության
համակարգերի,
ներբեռնվող
Ամպային
տեխնոլոգիաների
ծրագրային
ապահովման,
էլեկտրոնային
ապարատների և պարագաների, ծրագրային
ապահովման
և
հավելվածների
խելացի
տան համար, համակարգչային ծրագրերի
իրերի ինտերնետի միջոցով էլեկտրոնային
սարքերը միացնելու, գործելու և ղեկավարելու
համար,
ինչպես
նաև
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
համանման
սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի և
ծրագրերի վաճառք.
դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների ոլորտում ծրագրերի ստեղծում և մշակում,
ամպային տեխնոլոգիաների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210100		

(111) 33880

(220) 25.01.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 25.01.2031
(730) «Բուենոս Դել Էստերո» ՍՊԸ, Երևան,
Վերին Անտառային 127/2, բն. 8, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 29. չորացրած և ջերմային մշակման
ենթարկված միրգ և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբաներ և կոմպոտներ.

12
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

դաս 30. պաղպաղակ. սուրճ. խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն). թեյ. հաց. շոկոլադ։
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ՄԱՍ 1
№

(442) 01.03.2021
(540)

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210202		

(111) 33881

(220) 10.02.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 10.02.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 01.03.2021
(540)

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

(526) «kids business club» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
41.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ,
ակումբների
ծառայու
թյուններ, կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների
կազմակերպում, բոլոր վերը նշված ծառայու
թյունները երեխաների համար:
____________________

(210) 20210255		

(111) 33883

(220) 16.02.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 16.02.2031
(730) «Մհեր-Լիլուս» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, Տարոն
2, 2/1, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) Բացի «Լիլուս» բառից մնացած բոլոր
գրառումները և «1» թիվն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

(210) 20210253		

(111) 33882

(220) 15.02.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 15.02.2031
(730) Ռազմիկ Սմբատի Քարամյան, Երևան,
Հրաչյա Քոչար 7, բն. 34, AM

կապույտ, մուգ կապույտ, սպիտակ, կարմիր,
դեղին և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող և ախտահանող
հեղուկներ. կավիճ սպիտակեցման համար.
աղեր
սպիտակեցման
համար.
սոդա
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

սպիտակեցման համար. սպիտակեցնող պատ
րաս
տուկներ լվացքի համար. կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի
համար. սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ
կենցաղային նպատակների համար:
____________________
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(730) «Լուսարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Հ. Շիրազի
20/3, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) «SERVICE» գրառումն ինքնուրույն պահպա
(210) 20210256		

(111) 33884

նության օբյեկտ չէ:

(220) 16.02.2021

(151) 13.12.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

			(181) 16.02.2031
(730) «Մհեր-Լիլուս» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, Տարոն
2, 2/1, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) Բացի «Փաթիլ» բառից մնացած բոլոր գրա
ռումները և «1» թիվն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:

նարնջագույն, կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում:
____________________

(210) 20210570		

(111) 33886

(220) 22.03.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 22.03.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, վարդագույն, կապույտ, մուգ կապույտ,
սպիտ ակ, դեղին և նարնջագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող և ախտահանող
հեղուկներ. կավիճ սպիտակեցման համար.
աղեր
սպիտակեցման
համար.
սոդա
սպիտակեցման
համար.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ լվացքի համար. կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի
համար. սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ
կենցաղային նպատակների համար:
____________________

(210) 20210563		

(111) 33885

(220) 19.03.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 19.03.2031

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20210668

(111) 33887

(220) 31.03.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 31.03.2031
(730) «Այդենտիստ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 33,
բն. 4, AM
(442) 16.04.2021
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(540)

(210) 20210752		

(111) 33889

(220) 07.04.2021

(151) 13.12.2021
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№

			(181) 07.04.2031
(730) ԲիԲիՍի Գրուփ Էս.Փի.զ.օ.օ., PL
(526) «Dental Clinic» արտահայտությունն ինքն

(442) 16.04.2021
(540)

ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
զմրուխտե, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 44. ատամնաբուժական
թյուններ:
____________________

ծառայու

(210) 20210746		

(111) 33888

(220) 07.04.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 07.04.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.04.2021
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. 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. հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(511)
դաս 28. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ նետաձ
գության համար. պարագաներ աղեղից արձա
կելու համար. դահուկների եզրակներ. ճոճեր.
գնդակներ խաղերի համար. տոնահանդեսների
փուչիկներ. բիլ յարդի սեղանների կողեզրերի
պահպանակներ. (խաղալիքներ). ձեռնոցներ
հարվածով նետելու համար (խաղի պարագա
ներ). ծծակներով շշեր տիկնիկների համար.
հեծանվային
վարժասարքեր.
բիլ յարդի
խաղագնդեր. կավիճ բիլ յարդի խաղաձողերի
(կիյերի) համար. հարմարանքներ բիլ յարդ
խաղալիս չափանշելու համար. խաղափայտեր.
փոքր գնդակներ խաղերի համար. խաղալիք
ներ. կառուցելու խորանարդիկներ (խաղալիք
ներ). սահնակներ բոբսլեյի համար. Սուրբ
ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների անակնկալ
ներ). մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառերի
համար. խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորում
ներ բոուլինգի համար. բռնցքամարտի ձեռնոց
ներ.
կենդանիների
աղիքներից
լարեր
ձեռնաթիակների
(ռակետների)
համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապա
րուկներ. կարժառներ օդապարուկների համար
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները
փաթաթելու համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստրուկտորներ.
լարեր ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասար
քեր. ուժային մարզասարքեր. մանր՝ գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար.
վահանակներ
(սպորտային ապրանքներ). պայուսակներ կրի
կետի համար. հոկեյի մականներ. շաշկի (խաղ).
խաղազառեր. էքսպանդերներ (վարժասար
քեր). սպորտային սկավառակներ.
դոմինո
(խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակներ.
շաշկու տախտակներ. խաղալիք ատրճանակ

15
15

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

ներ. անվակներ հեծանվամարզասարքերի
համար. ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ.
անիվն երով կամ առանց անիվն երի պայուսակ
ներ գոլֆի համար. անակնկալներով խաղեր
խաղարկումն երի համար. սպորտային ցանցեր.
թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. տեգեր.
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ.
սպորտային որսատեգային հրացաններ. ձեռ
նոցներ խաղերի համար. տարողություններ,
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր. ցու
ցադրավահանակներ թռչող թիրախների վրա
կրակելու համար. ձեռնաթիակներ (ռակետներ).
խայծեր որսորդության կամ ձկնորսության
համար. ձկնորսական սարքեր. ձկնորսական
կարթաթելեր.
մահճակալներ
տիկնիկների
համար. տնակներ տիկնիկների համար. խամա
ճիկներ. տիկնիկներ. թատերական դիմակներ.
դիմակահանդեսային դիմակներ. տրանսպոր
տային նմուշների փոքրամասշտաբ մոդելներ.
ձկնորսական կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական
թարփիկներ (ձկնորսական թակարդներ). լողա
վազաններ (խաղային և սպորտային իրեր).
արհեստական ձյուն Նոր տարվա եղևնիների
համար. նետելու սպորտային հարմարանքներ.
անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի կաշի
(դահուկների հենամակերևույթների համար).
կավե աղավն իներ (թիրախներ). սերֆինգի
տախտակներ. տիկնիկների հագուստ. տիկնիկ
ների սենյակներ. սարքեր աճպարարության
ցուցադրման համար. կեգլի (խաղ). ձկնորսա
կան կարթաթելեր կենդանիների աղիքներից.
պատվածքներ դահուկների հենամակերևույթ
ների համար. դահուկներ. սեղանի թենիսի
սեղաններ. հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ
(սպորտային ապրանքներ). տրիկ-տրակ (սեղա
նի խաղ) նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ).
փետրագնդակներ
բադմինտոնի
համար.
օդաճնշական խաղալիք ատրճանակներ. հրա
պատիճներ (խաղալիքներ). տոնածառերի զար
դարանքներ, բացառությամբ լամպերի, մոմերի
և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա
եղևնիների համար. բիլ յարդի խաղափայտեր
(կիյեր). բիլ յարդի խաղաձողերի (կիյերի) ծայ
րապանակներ. բիլ յարդի սեղաններ. կանխավ
ճարով աշխատող բիլիարդի սեղաններ.
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կայակներ սերֆինգի համար. առագաստավոր
տախտակներ սերֆինգի համար. դելտապլան
ներ. սարքեր խաղերի համար. մարմն ամարզա
կան հարմարանքներ. սուսերամարտի զենքեր.
սուսերամարտի դիմակներ. սուսերամարտի
ձեռնոցներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացա
կան ուսափոկեր. արմնկակալներ (սպորտային
ապրանքներ).
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ). շարժական մասերով խաղալիք
ներ. պարապլաններ. պաշտպանիչ միջադիր
ներ (սպորտային հանդերձանքի տարրեր).
անվավոր տախտակներ սահելու համար. տոբո
գաններ (խաղալիքներ). զսպանակվող տախ
տակներ (սպորտային պարագաներ). թավշե
արջուկներ. ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոց
ներ. խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչ
ներ (ձկնորսական պարագաներ). խայծը
բռնելու տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ).
սեղանի խաղեր. տոնավաճառային կարուսել
ներ. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). պայ
տեր խաղերի համար.մահջոնգ. թավշյա
խաղալիքներ. հարմարանքներ օճառի պղպջակ
ներ բաց թողնելու համար (խաղալիքներ).
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ).
մականամարզության մահակներ. թիթեռնա
ցանցեր. պատյաններ հատուկ նախագծված
դահուկների համար. փոկեր առագաստով
տախտակների համար. գլուխկոտրուկներ՝
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ). կայմեր առագաս
տով տախտակների համար. ներկափոշեցիր
ներ (սպորտային պարագաներ). ներկագնդակով
խաղի համար զենք (սպորտային պարագաներ).
ներկագնդակներով խաղի գնդիկներ (ներ
կագնդակներով խաղի փամփուշտներ) (սպոր
տային
ապրանքներ).
փոկեր
սերֆինգի
տախտակների համար. սարքեր թենիսի
գնդակներ նետելու համար. մեկնարկի բլոկներ
սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով.
փոկեր ծանր ատլետիկայով պարապողների
համար (սպորտային ապրանքներ). բոդիբորդ
ներ. բինգոյի քարտեր. հարմարանքներ հողի
գնդերը տեղը դնելու համար (գոլֆի պարագա
ներ). հրապուրաշվիկներ որսի համար. ռուլետ
կաների
(պտուտախաղերի)
անիվն եր.
միասահուկավոր անվավոր չմուշկներ. պինատ
ներ. կախովի տանձիկներ. ռադիոկառավար
վող խաղալիք մեքենաներ. մարզիկների կողմից

16
16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

օգտագործվող բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ.
պարսատիկներ (սպորտային ապրանքներ).
կանխավճարով աշխատող խաղային ավտո
մատներ. գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոն
ֆետիներ. էլեկտրոնային թիրախներ. հոտավետ
խայծեր որսորդության և ձկնորսության համար.
կամուֆլ յաժային
էկրաններ
(սպորտային
ապրանքներ). սպորտային ձգող կիսավարտիք
ներ (սպորտային ապրանքներ). սնոուբորդներ.
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ (խաղա
լիքներ). պաչինկոներ. ժումար (լեռնագնացա
կան հանդերձանք). խաղային ավտոմատներ
մոլեխաղերի համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղա
յին ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկ
ներ. պահող տախտակներ լողի համար.
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար.
ջնջվող, քերվող շերտով վիճակահանության
տոմսեր սքրեչ-քարտեր վիճակահանության
համար. փափուկ խաղալիքներ. ցատկահար
թակներ (բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար.
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյու
րակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղա
լիքներ).
մանրակերտներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ
գնդակներ նետելու համար. մարմն ամարզա
կան մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար
ման
վահանակներ.
պայուսակ-սայլակներ
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու տախ
տակներ. օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և
կայունարարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի
համար. խաղային կոնսոլների էկրանների
պաշտպանիչ ժապավեններ. դրոններ (խաղա
լիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակ
ների օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր
հատուկ հարմարեցված խաղագնդակների
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման
համար նախատեսված գորգեր. թավշյա խաղա
լիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք
հեծանիվն եր մանուկների համար. կոսմետիկա
կան միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանում լողալու համար.
գեղարվեստական մարմն ամարզության ժապա
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար.

12/2

ՄԱՍ 1
№

խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
խաղալիք խմորազանգված. շարժական խաղեր
և խաղալիքներ, որոնք ներառում են հեռահա
ղորդակցության գործառույթներ. բումերանգ
ներ. առևտրային քարտեր խաղերի համար.
գոտկատեղի համար վարժությունների գոտի
ներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. թաղան
թավոր ձեռնոցներ լողալու համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվա
վոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. փայտեր
անվավոր դահուկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցուրդներ.
տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակ
ներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամոր
ձակալներ սպորտի համար. պիտակներ գոլֆի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատուկ նախագծված
սերֆինգի տախտակների համար. հակասթրես
խաղալիքներ:
____________________

(210) 20210753		

(111) 33890

(220) 07.04.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 07.04.2031
(730) ԲիԲիՍի Գրուփ Էս.Փի.զ.օ.օ., PL
(442) 16.04.2021
(540)

(511)
դաս 28. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ նետաձ
գության համար. պարագաներ աղեղից արձա
կելու համար. դահուկների եզրակներ. ճոճեր.
գնդակներ խաղերի համար. տոնահանդեսների
փուչիկներ. բիլ յարդի սեղանների կողեզրերի
պահպանակներ. (խաղալիքներ). ձեռնոցներ
հարվածով նետելու համար (խաղի պարագա
ներ). ծծակներով շշեր տիկնիկների համար.
հեծանվային
վարժասարքեր.
բիլ յարդի
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խաղագնդեր. կավիճ բիլ յարդի խաղաձողերի
(կիյերի) համար. հարմարանքներ բիլ յարդ
խաղալիս չափանշելու համար. խաղափայտեր.
փոքր գնդակներ խաղերի համար. խաղալիք
ներ. կառուցելու խորանարդիկներ (խաղալիք
ներ). սահնակներ բոբսլեյի համար. Սուրբ
ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների անակնկալ
ներ). մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառերի
համար. խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորում
ներ բոուլինգի համար. բռնցքամարտի ձեռնոց
ներ.
կենդանիների
աղիքներից
լարեր
ձեռնաթիակների
(ռակետների)
համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապա
րուկներ. կարժառներ օդապարուկների համար
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները
փաթաթելու համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստրուկտորներ.
լարեր ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասար
քեր. ուժային մարզասարքեր. մանր՝ գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար.
վահանակներ
(սպորտային ապրանքներ). պայուսակներ կրի
կետի համար. հոկեյի մականներ. շաշկի (խաղ).
խաղազառեր. էքսպանդերներ (վարժասար
քեր). սպորտային սկավառակներ.
դոմինո
(խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակներ.
շաշկու տախտակներ. խաղալիք ատրճանակ
ներ. անվակներ հեծանվամարզասարքերի
համար. ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ.
անիվն երով կամ առանց անիվն երի պայուսակ
ներ գոլֆի համար. անակնկալներով խաղեր
խաղարկումն երի համար. սպորտային ցանցեր.
թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. տեգեր.
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ.
սպորտային որսատեգային հրացաններ. ձեռ
նոցներ խաղերի համար. տարողություններ,
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր*. ցու
ցադրավահանակներ թռչող թիրախների վրա
կրակելու համար. ձեռնաթիակներ (ռակետներ).
խայծեր որսորդության կամ ձկնորսության
համար. ձկնորսական սարքեր. ձկնորսական
կարթաթելեր.
մահճակալներ
տիկնիկների
համար. տնակներ տիկնիկների համար. խամա
ճիկներ. տիկնիկներ. թատերական դիմակներ.
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դիմակահանդեսային դիմակներ. տրանսպոր
տային նմուշների փոքրամասշտաբ մոդելներ.
ձկնորսական կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական
թարփիկներ (ձկնորսական թակարդներ). լողա
վազաններ (խաղային և սպորտային իրեր).
արհեստական ձյուն Նոր տարվա եղևնիների
համար. նետելու սպորտային հարմարանքներ.
անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի կաշի
(դահուկների հենամակերևույթների համար).
կավե աղավն իներ (թիրախներ). սերֆինգի
տախտակներ. տիկնիկների հագուստ. տիկնիկ
ների սենյակներ. սարքեր աճպարարության
ցուցադրման համար. կեգլի (խաղ). ձկնորսա
կան կարթաթելեր կենդանիների աղիքներից.
պատվածքներ դահուկների հենամակերևույթ
ների համար. դահուկներ. սեղանի թենիսի
սեղաններ. հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ
(սպորտային ապրանքներ). տրիկ-տրակ (սեղա
նի խաղ) նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ).
փետրագնդակներ
բադմինտոնի
համար.
օդաճնշական խաղալիք ատրճանակներ. հրա
պատիճներ (խաղալիքներ). տոնածառերի զար
դարանքներ, բացառությամբ լամպերի, մոմերի
և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա
եղևնիների համար. բիլ յարդի խաղափայտեր
(կիյեր). բիլ յարդի խաղաձողերի (կիյերի) ծայ
րապանակներ. բիլ յարդի սեղաններ. կանխավ
ճարով աշխատող բիլիարդի սեղաններ.
կայակներ սերֆինգի համար. առագաստավոր
տախտակներ սերֆինգի համար. դելտապլան
ներ. սարքեր խաղերի համար. մարմն ամարզա
կան հարմարանքներ. սուսերամարտի զենքեր.
սուսերամարտի դիմակներ. սուսերամարտի
ձեռնոցներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացա
կան ուսափոկեր. արմնկակալներ (սպորտային
ապրանքներ).
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ). շարժական մասերով խաղալիք
ներ. պարապլաններ. պաշտպանիչ միջադիր
ներ (սպորտային հանդերձանքի տարրեր).
անվավոր տախտակներ սահելու համար. տոբո
գաններ (խաղալիքներ). զսպանակվող տախ
տակներ (սպորտային պարագաներ). թավշե
արջուկներ. ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոց
ներ. խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչ
ներ (ձկնորսական պարագաներ). խայծը
բռնելու տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ).
սեղանի խաղեր. տոնավաճառային կարուսել
ներ. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). պայ
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տեր խաղերի համար.մահջոնգ. թավշյա
խաղալիքներ. հարմարանքներ օճառի պղպջակ
ներ բաց թողնելու համար (խաղալիքներ).
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ).
մականամարզության մահակներ. թիթեռնա
ցանցեր. պատյաններ հատուկ նախագծված
դահուկների համար. փոկեր առագաստով
տախտակների համար. գլուխկոտրուկներ՝
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ). կայմեր առագաս
տով տախտակների համար. ներկափոշեցիր
ներ (սպորտային պարագաներ). ներկագնդակով
խաղի համար զենք (սպորտային պարագաներ).
ներկագնդակներով խաղի գնդիկներ (ներ
կագնդակներով խաղի փամփուշտներ) (սպոր
տային
ապրանքներ).
փոկեր
սերֆինգի
տախտակների համար. սարքեր թենիսի
գնդակներ նետելու համար. մեկնարկի բլոկներ
սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով.
փոկեր ծանր ատլետիկայով պարապողների
համար (սպորտային ապրանքներ). բոդիբորդ
ներ. բինգոյի քարտեր. հարմարանքներ հողի
գնդերը տեղը դնելու համար (գոլֆի պարագա
ներ). հրապուրաշվիկներ որսի համար. ռուլետ
կաների
(պտուտախաղերի)
անիվն եր.
միասահուկավոր անվավոր չմուշկներ. պինատ
ներ. կախովի տանձիկներ. ռադիոկառավար
վող խաղալիք մեքենաներ. մարզիկների կողմից
օգտագործվող բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ.
պարսատիկներ (սպորտային ապրանքներ).
կանխավճարով աշխատող խաղային ավտո
մատներ. գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոն
ֆետիներ. էլեկտրոնային թիրախներ. հոտավետ
խայծեր որսորդության և ձկնորսության համար.
կամուֆլ յաժային
էկրաններ
(սպորտային
ապրանքներ). սպորտային ձգող կիսավարտիք
ներ (սպորտային ապրանքներ). սնոուբորդներ.
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ (խաղա
լիքներ). պաչինկոներ. ժումար (լեռնագնացա
կան հանդերձանք). խաղային ավտոմատներ
մոլեխաղերի համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղա
յին ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկ
ներ. պահող տախտակներ լողի համար.
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար.
ջնջվող, քերվող շերտով վիճակահանության
տոմսեր սքրեչ-քարտեր վիճակահանության
համար. փափուկ խաղալիքներ. ցատկահար
թակներ (բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար.
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թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյու
րակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղա
լիքներ).
մանրակերտներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ
գնդակներ նետելու համար. մարմն ամարզա
կան մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար
ման
վահանակներ.
պայուսակ-սայլակներ
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու տախ
տակներ. օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և
կայունարարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի
համար. խաղային կոնսոլների էկրանների
պաշտպանիչ ժապավեններ. դրոններ (խաղա
լիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակ
ների օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր
հատուկ հարմարեցված խաղագնդակների
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման
համար նախատեսված գորգեր. թավշյա խաղա
լիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք
հեծանիվն եր մանուկների համար. կոսմետիկա
կան միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանում լողալու համար.
գեղարվեստական մարմն ամարզության ժապա
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
խաղալիք խմորազանգված. շարժական խաղեր
և խաղալիքներ, որոնք ներառում են հեռահա
ղորդակցության գործառույթներ. բումերանգ
ներ. առևտրային քարտեր խաղերի համար.
գոտկատեղի համար վարժությունների գոտի
ներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. թաղան
թավոր ձեռնոցներ լողալու համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվա
վոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. փայտեր
անվավոր դահուկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցուրդներ.
տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակ
ներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամոր
ձակալներ սպորտի համար. պիտակներ գոլֆի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատուկ նախագծված
սերֆինգի տախտակների համար. հակասթրես
խաղալիքներ:
____________________
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(210) 20210811		

(111) 33891

(220) 16.04.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 16.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Այտա Սանդուրյան
Նազարեթի, Երևան, Տիգրան Մեծ 59, բն. 62, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և կապտամոխրագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս
26.
ժանյակներ.
զարդաքուղ
և
ասեղնագործված
իրեր.
շքերիզային
ժապավեններ և ժապավենակապեր. կոճակներ.
սեղմակոճակներ. կեռիկներ և ամրօղակներ.
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ. մազերի զարդեր. դնովի մազեր:
____________________

(210) 20210834

(111) 33892

(220) 20.04.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 20.04.2031
(730) «Վայզ լո ֆրմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0006, Վ.
Շենգավիթ 2-րդ փ., 2-րդ շ., բն. 3, AM

12/2

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 45. միջնորդություն վեճերը լուծելու
հարցում.
արբիտրաժի
ծառայություններ.
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության
հարցերով. իրավաբանական հետազոտու
թյուններ.
դատարանում
իրավունքների
ներկայացում.
վեճերի
այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման
ծառայու
թյուններ. իրավաբանական փաստաթղթերի
նախապատրաստում. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի
համաձայնեցման
հետ
կապված
իրավաբանական
ծառայություն
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն
մրցույթ
ների
հայտերին
արձագանքելու
վերաբերյալ. իրավաբանական հսկողության
ծառայություններ. փաստաբանական ծառայու
թյուններ. իրավաբանական ծառայություններ
ներգաղթի
ոլորտում.
կանոնադրական
համապատասխանության աուդիտ. օրենս
դրական համապատասխանության աուդիտ:
____________________

(210) 20210875		

(111) 33893

(220) 23.04.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 23.04.2031
(730) «Լուսարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Հ. Շիրազի
20/3, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(442) 03.05.2021
(540)
(526) «CAR GOODS» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, կապույտ և սպիտակ գունային

(526) «LAW FIRM» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ կանաչ (#124547) և սպիտակ գունային
համակցությամբ:

համակցությամբ:
(511)
դաս 12. պատյաններ տրանսպորտային
միջոցների նստոցների համար.
դաս 20. բարձեր ավտոմեքենաների
համար.
դաս 27. գորգեր ավտոմեքենաների համար:
____________________

20
20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

(210) 20210961		

(111) 33894

(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US

(220) 03.05.2021

(151) 13.12.2021

(442) 16.06.2021
(310) 81977 (320) 16.11.2020 (330) JM
(540)

			(181) 03.05.2031
(730) «Սկանսիթի» ՍՊԸ, Երևան, Տ. Պետրոսյան
3, բն. 48, AM

12/2

ՄԱՍ 1
№

(442) 17.05.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. բիզնեսի ավտոմատացման
սարքավորումների
և
դրանց
բաղադրիչ
մասերի, ինքնակպչուն պիտակների, ջերմային
ժապավենների մանրածախ և մեծածախ
վաճառք:

____________________

(210) 20211009		

(111) 33895

(220) 06.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 06.05.2031
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ գարեջրի, այն է՝ գինիներ,
լիկյորային գինիներ, ալկոհոլային սիդրեր,
տանձօղի, լիկյորներ, սպիրտային ըմպելիքներ,
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ),
ալկոհոլային
մրգային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ), դառը թրմօղիներ. ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար:

____________________

(210) 20211020		

(111) 33896

(220) 10.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 10.05.2031

(511)
դաս 35. խրախուսական մրցանակային
ծրագրի
կառավարում,
որը
թույլ
է
տալիս անդամներին մարել միավորները
կացարանների և ճանապարհորդության հետ
կապված ապրանքների, ծառայությունների
և
ծախսերի
դիմաց.
խրախուսական
մրցանակաբաշխության ծրագրի կառավարում,
որը թույլ է տալիս անդամներին մարել
միավորներն
այլ
հավատարմության
ծրագրերով
առաջարկվող
մրցանակների
դիմաց. խրախուսական մրցանակային ծրագրի
միջոցով հյուրանոցների, հանգստյան տների,
ավիաուղիների,
մեքենաների
վարձույթի,
անշարժ գույքի ժամանակավոր տիրապետման,
ճանապարհորդությունների
ու
հանգստի
ծառայությունների խթանում. գործարարության
կազմակերպում, հավատարմության ծրագրերի
գործարկում և վերահսկում.
դաս 36. անշարժ գույքի ժամանակավոր
տիրապետման
ծառայություններ`
խրա
խուսական մրցանակային ծրագրի կիրառ
մամբ.
անշարժ գույքի ցուցակագրում,
բնակելի կացարանների, բնակարանների,
տներում սենյակների, հանգստյան տների
և
ամառանոցների
վարձակալության
ու
լիզինգի ծառայություններ՝ խրախուսական
մրցանակային ծրագրի կիրառմամբ. վարկային
քարտերի թողարկում. վարկային քարտերի
վավերացման, ստուգման, վճարների մշակման
և գործարքների մշակման ծառայություններ.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ`
խրախուսական մրցանակային ծրագրի կիրառ
մամբ. տեղերի ամրագրում հյուրանոց
ներում
երրորդ անձանց համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

21
21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

(210) 20211030		

(111) 33897

(220) 11.05.2021

(151) 13.12.2021

12/2

ՄԱՍ 1
№

(540)

			(181) 11.05.2031
(730) «Գոլդեն Փելիս» հյուրանոց» ՍՊԸ, Երևան,
Ազատության 2/2, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
ոսկեգույնով:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211052		

(111) 33898

(220) 13.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 13.05.2031
(730) «Գոլդեն Փելիս» հյուրանոց» ՍՊԸ, Երևան,
Ազատության 2/2, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ գարեջրի, այն է՝ սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ,
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի,
գինի
խաղողի
չանչերից,
ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար։

____________________

(210) 20211105		

(111) 33900

(220) 18.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 18.05.2031
(730) «Յան շուզ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Տարոնցու
16/1, AM
(442) 01.06.2021
(540)

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

(210) 20211087		

(111) 33899

(220) 17.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 17.05.2031		
(730) Արշակ Վարժապետյան, ՀՀ, Երևան,
Արաբկիր 25, շ. 2/1 բն. 28, AM
(442) 16.06.2021

22
22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

(526) «SHOES» բառն ինքնուրույն պահպանության

(210) 20211123		

(111) 33902

օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. կոշկեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
քուղերով կիսակոշիկներ.
կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. կոշկերեսներ.
էսպադրիլներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). կրկնա
կոշիկներ.
մարմնամարզական
կոշկեղեն.
տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկներ. սաբոներ
(կոշիկ). սանդալներ. կրունկներ կոշկեղենի
համար. ռանտեր կոշկեղենի համար. կոշկեղենի
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային
կոշիկներ. սպորտային բութսեր. մինչև կոճերը
հասնող կոշիկներ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ
հարմարանքներ:
____________________

(220) 20.05.2021

(151) 13.12.2021

(210) 20211121		

(111) 33901

(220) 20.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 20.05.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էրիկ Միքայելյան,
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան թաղ. 6,
շ. 11, բն. 13, AM
(442) 16.06.2021
(540)

12/2

ՄԱՍ 1
№

			(181) 20.05.2031
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) «ՓԱՌԱՏՈՆ» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. ոչխարների խուզման փառատոների
կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20211124		

(111) 33903

(220) 20.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 20.05.2031
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) «ФЕСТИВАЛЬ» գրառումն ինքնուրույն

(526) «ԳԱՐԵՋՈՒՐ», «EST 2021» գրառումներն

պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. ոչխարների խուզման փառատոների
կազմակերպում և անցկացում:
____________________

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, դեղին, ոսկեգույն և սպիտակ գունային

(210) 20211125		

(111) 33904

համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
____________________

(220) 20.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 20.05.2031
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM

23
23

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

12/2

ՄԱՍ 1
№

(540)

(442) 01.06.2021
(540)

(526) «FESTIVAL» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. ոչխարների խուզման փառատոների
կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20211128		

(111) 33905

(220) 20.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 20.05.2031
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) «ФЕСТИВАЛЬ» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. ոչխարների խուզման փառատոների
կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20211131		

(111) 33907

(220) 20.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 20.05.2031
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) «ՓԱՌԱՏՈՆ» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. ոչխարների խուզման փառատոների
կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20211130		

(111) 33906

(220) 20.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 20.05.2031
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(442) 01.06.2021

(526) «FESTIVAL» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. ոչխարների խուզման փառատոների
կազմակերպում և անցկացում:
____________________

24
24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

(210) 20211151		

(111) 33908

(220) 24.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 24.05.2031
(730) «Ալեքսարս» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 22/2,
40, AM
(442) 16.06.2021
(540)

12/2

ՄԱՍ 1
№

արհեստական սառույց. քացախ. կետչուպ
(սոուս). կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. հաց. սենդվիչներ. խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պիցաներ. սոուսներ (համեմունքներ).
դաս 35. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211188
(111) 33909
(220) 31.05.2021
(151) 13.12.2021
(181) 31.05.2031
(730) «Պատրիոտ սեքյուրիթի սերվիս» ՍՊԸ,
Երևան, Մարգարյան 29/3, AM
(442) 07.07.2021
(540)
(526) «Food» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. արյունախառն երշիկ. արգա
նակներ.
բաղադրություններ
արգանակ
պատրաստելու համար. խավիար. պահա
ծոյացված մրգեր. երշիկեղեն. թթու կաղամբ.
մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. ապուրներ.
թթու դրած մանր վարունգ. պահածոյացված
բանջարեղեն. պանիրներ. միս. անկենդան
ձուկ. խոզապուխտ. նրբերշիկ. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. մրգային
աղցաններ.
պահածոյացված
լոբազգիներ.
լյարդ. պահածոյացված ձուկ. խոզի միս.
մսի պահածոներ. աղը դրած ձուկ. նրբերշիկ
պաքսիմատի մեջ. տոմատի մածուկ. բադրիջանի
խավիար.
դաս 30. անթթխմոր հաց. պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
կոնֆետներ.
վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից. առավելապես խորիզով. հացա
հատիկային արտադրանք. նշակարկանդակ
ներ. շաքարով հրուշակեղեն. ադիբուդի.
նրբաբլիթներ.
քաղցրաբլիթներ.
փոշի
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց
խմոր հրուշակեղենի համար. բնական կամ

(526) «SECURITY SERVICE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կապույտ, նարնջագույն, սպիտակ և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. պահակային (անվտանգության)
ծառայություններ:
____________________

(210) 20211192		

(111) 33910

(220) 31.05.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 31.05.2031

25
25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Չիտչյան
Հրաչիկի, ՀՀ, Երևան, Անդրանիկի 80, բն. 9,
AM
(442) 02.08.2021
(540)
(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
հյուրանոցներում
տեղերի
ամրագրման
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայություններ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի
վարձակալում.
հանգստի
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի
տրամադրում). մոթելների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
նախա
ճաշարանների ծառայություններ. սրճարան
ների
ծառայություններ.
խորտկարանների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211207		

(111) 33911

(220) 01.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 01.06.2031
(730) «Գրին Սթոուն» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ,
Երևան-Երասխ մայրուղի, շ. 38, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(526) «STONE» գրառումն ինքնուրույն պահպա

12/2

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 19. գերեզմանաքարեր (ոչ մետա
ղական). շիրմաքարեր:
____________________

(210) 20211227		

(111) 33912

(220) 03.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 03.06.2031
(730) Ալֆա Վայթըմինզ Լաբորըթրիզ Ինք., US
(442) 16.06.2021
(540)

(526) «VITAMINS» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
(Pantone P 149-16 C), մուգ կանաչ (Pantone P
144-15 C), բաց կանաչ (Pantone P 160-8 C), դեղին
(Pantone P 1-8 C) և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. սննդային հանքային հավելումներ
և սննդային հավելումներ՝ բոլորը վիտամիններ
պարունակող.
դաս 32. վիտամիններ պարունակող
մրգային
ըմպելիքներ.
վիտամիններ
պա
րունակող
մրգահյութեր.
վիտամիններ
պարունակող մրգի հիմքով ըմպելիքներ.
մրգահյութեր և վիտամիններ պարունակող
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. վիտամիններ
պարունակող բանջարեղենային ըմպելիքներ.
վիտամիններ
պարունակող
բանջարեղենի
հյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց կանաչ, կանաչ, մուգ կանաչ, բաց մոխրա
գույն, մուգ մոխրագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:

(210) 20211267		

(111) 33913

(220) 09.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 09.06.2031

26
26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

(730) Սուփր Բրենդս Քամփնի Փթե. Լթդ., SG

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(442) 16.08.2021
(540)

մանուշակագույն և սպիտակ գունային համակ

(511)
դաս 33. վիսկի. սպիրտային ըմպելիքներ։

12/2

ՄԱՍ 1
№

ցությամբ:
(511)
դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպատակով
ապրանքների, այն է՝ թելերի ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով:
____________________

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211273		

(111) 33914

(220) 10.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 10.06.2031
(730) Արամ Արամյան, Երևան, Հանրա
պետության 71, բն. 29, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային ջրեր
(ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. գազավորված
ջուր:
____________________

(210) 20211289		

(111) 33915

(220) 11.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 11.06.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Ռուզան
Սավադյան, Երևան, Ներսիսյան 1/12, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(210) 20211294		

(111) 33916

(220) 11.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 11.06.2031
(730) Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ, MU
(442) 16.07.2021
(540)

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

(210) 20211314		

(111) 33917

(220) 16.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 16.06.2031
(730) «ՅուԷսԷյ մոթորս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047,
Նորք - Մարաշ, Ա. Արմենակյան փ., տուն 36,
AM
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «AUTOAUCTIONS», «IMPORT» և «EXPORT»
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:

27
27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

(511)
դաս 35. ավտոմեքենաների աճուրդային
վաճառք ԱՄՆ-ից, այդ թվում՝ նաև առցանց.
ԱՄՆ-ից ավտոմեքենաների ներմուծման և
արտահանման ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20211323		

(111) 33918

(220) 17.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 17.06.2031
(730) Ռոլեքս ՍԱ, CH
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 14. ժամացույցների արտադրություն,
մասնավորապես՝
ձեռքի
ժամացույցներ,
ժամացույց – ապարանջաններ, ժամացույցների
արտադրության իրերի համար կոմպոնենտներ
և պարագաներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում,
ժամացույցներ
բացառությամբ
ձեռքի և այլ ժամանակաչափ սարքեր,
ժամանակաչափներ,
ձեռքի
ժամագիրներ
(ժամագործություն), ժամացույցների ապարան
ջաններ,
ժամացույցների գոտիներ, թվա
հարթակներ
(ժամագործություն),
տուփեր
և նվերների տուփեր ժամագործության և
թանկարժեք իրերի համար, ժամացույցների
ընթացային
մեխանիզմներ
և
դրանց
մասեր.
թանկարժեք իրեր. թանկարժեք և
կիսաթանկարժեք քարեր. ազնիվ մետաղներ
և դրանց համահալվածքներ. գնդասեղներ
(թանկարժեք իրեր).
դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպատակով
ժամանակաչափ
սարքերին
վերաբերվող
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք
իրերի և սմարթ-ժամացույցների ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առցանց
գովազդ. սպառողներին տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում առցանց վաճառքի
համար
նախատեսված
ժամանակաչափ
սարքերին վերաբերվող իրերի, ժամանակաչափ
սարքերի,
թանկարժեք
իրերի,
սմարթժամացույցների և պարագաների վերաբերյալ.
ժամանակաչափ
սարքերի,
թանկարժեք
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իրերի և սմարթ-ժամացույցների մանրածախ
վաճառք
ինտերնետով,
կատալոգներով,
փոստով և այլ էլեկտրոնային միջոցներով.
գովազդ, մարքեթինգ (շուկայավարում) և
առաջխաղացում. գովազդի և առաջխաղացման
ծառայություններ.
գովազդային
նյութերի
տարածում.
գովազդի և
մարքեթինգի
(շուկայավարում) հարցերով խորհրդատվական
ծառայություններ. առաջխաղացման հարցերով
խորհրդատվական ծառայություններ.
դաս 37. ժամանակաչափ սարքերին
վերաբերվող իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամացույցների
վերանորոգում.
ժամանակաչափ
սարքե
րին վերաբերվող
իրերի, ժամանակաչափ
սար
քերի, թանկարժեք իրերի և սմարթժամացույցների տեխնիկական սպասարկում.
ժամանակաչափ
սարքերին
վերաբերվող
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք
իրերի և սմարթ-ժամացույցների փայլեցում.
ժամանակաչափ
սարքերին
վերաբերվող
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, թանկ
արժեք
իրերի
և
սմարթ-ժամացույցների
վերահավաքում. ժամանակաչափ սարքերին
վերաբերվող իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամացույցների
վերականգնում. ժամանակաչափ սարքերին
վերաբերվող
իրերի,
ժամանակաչափ
սարքերի, թանկարժեք իրերի և սմարթժամացույցների տեխնիկական հսկողություն.
վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվության
և
տեղեկատվության
տրամադրում:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211325		

(111) 33919

(220) 17.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 17.06.2031
(730) Ռոլեքս ՍԱ, CH
(442) 01.09.2021
(540)
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

(511)
դաս 14. ժամացույցների արտադրություն,
մասնավորապես՝
ձեռքի
ժամացույցներ,
ժամացույց – ապարանջաններ, ժամացույցների
արտադրության իրերի համար կոմպոնենտներ
և պարագաներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում,
ժամացույցներ
բացառությամբ
ձեռքի և այլ ժամանակաչափ սարքեր,
ժամանակաչափներ,
ձեռքի
ժամագիրներ
(ժամագործություն), ժամացույցների ապարան
ջաններ,
ժամացույցների գոտիներ, թվա
հարթակներ
(ժամագործություն),
տուփեր
և նվերների տուփեր ժամագործության և
թանկարժեք իրերի համար, ժամացույցների
ընթացային
մեխանիզմներ
և
դրանց
մասեր.
թանկարժեք իրեր. թանկարժեք և
կիսաթանկարժեք քարեր. ազնիվ մետաղներ
և դրանց համահալվածքներ. գնդասեղներ
(թանկարժեք իրեր).
դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպատակով
ժամանակաչափ
սարքերին
վերաբերվող
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք
իրերի և սմարթ-ժամացույցների ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առցանց
գովազդ. սպառողներին տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում առցանց վաճառքի
համար
նախատեսված
ժամանակաչափ
սարքերին վերաբերվող իրերի, ժամանակաչափ
սարքերի,
թանկարժեք
իրերի,
սմարթժամացույցների և պարագաների վերաբերյալ.
ժամանակաչափ
սարքերի,
թանկարժեք
իրերի և սմարթ-ժամացույցների մանրածախ
վաճառք
ինտերնետով,
կատալոգներով,
փոստով և այլ էլեկտրոնային միջոցներով.
գովազդ, մարքեթինգ (շուկայավարում) և
առաջխաղացում. գովազդի և առաջխաղացման
ծառայություններ.
գովազդային
նյութերի
տարածում. գովազդի և մարքեթինգի (շուկա
յավարում)
հարցերով
խորհրդատվական
ծառայություններ. առաջխաղացման հարցերով
խորհրդատվական ծառայություններ.
դաս 37. ժամանակաչափ սարքերին
վերաբերվող իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամացույցների
վերանորոգում. ժամանակաչափ սարքերին
վերաբերվող
իրերի,
ժամանակաչափ
սարքերի, թանկարժեք իրերի և սմարթժամացույցների տեխնիկական սպասարկում.
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ժամանակաչափ
սարքերին
վերաբերվող
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք
իրերի և սմարթ-ժամացույցների փայլեցում.
ժամանակաչափ
սարքերին
վերաբեր
վող
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամացույցների
վերահավաքում. ժամանակաչափ սարքերին
վերաբերվող իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամացույցների
վերականգնում.
ժամանակաչափ
սարքե
րին վերաբերվող
իրերի, ժամանակաչափ
սարքերի, թանկարժեք իրերի և սմարթժամացույցների տեխնիկական հսկողություն.
վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվության
և
տեղեկատվության
տրամադրում:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211334		

(111) 33920

(220) 18.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 18.06.2031
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8,
բն. 55, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ.
ներարկման համար նախատեսված դեղո
րայքներ. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղագործական պատրաստուկներ. սննդային
հավելումներ.
կենսաբանորեն
ակտիվ
հավելումներ. դիետիկ հավելումներ:
____________________

(210) 20211355		

(111) 33921

(220) 22.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 22.06.2031
(730) ԲՈՒՆՇԱ, FR
(442) 07.07.2021
(540)

29
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ԳՅՈՒՏԵՐ
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(511)
դաս 25. հա
գուստ. կոշ
կե
ղեն. գլխարկ
ներ. շապիկներ (բլուզներ). կաշվե հագուստ.
գոտիներ (հագուստ). մորթիներ (հագուստ).
ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
փողկապներ. տրիկոտաժեղեն. կարճագուլպա
ներ. տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկ. դահուկ
ների կիսակոշիկներ. սպորտային կոշիկներ.
ներքնազգեստ. կանացի ներքնազգեստ. ման
կական կրծկալներ կտորից. կոշկեղենի ներ
բաններ. լողազգեստներ. զուգագուլպաներ.
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). պիժամաներ.
չոչաշոր. զգեստներ. շրջազգեստներ. կիսա
կոմբինեզոններ. բլուզներ. մանտո. օդաչուի
կոմբինեզոններ (հագուստ). կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ. բարձր կիպ օձիքով սվիտերներ.
տունիկաներ.
սվիտերներ.
բաճկոնակներ.
գլխանոցով
տոլստովկաներ.
տաբատներ.
լեգինսներ (շալվար). գործած գլխարկներ. բաղ
նիքի խալաթներ. կիսատաբատներ. պոլոյի
շապիկներ. բաճկոններ (հագուստ). գոգնոց
ներ (հագուստ). դիմակահանդեսի կոստյում
ներ. սնիքերներ. երկարաճիտ կոշիկներ. մինչև
կոճերը հասնող կոշիկներ. պարահանդեսի
տափակ կոշիկներ. կոշկեղեն մանկիկների
համար. սանդալներ. բանդաժներ հղիների
համար (հագուստ).
դաս 35. գովազդ. առցանց գովազդ համա
կարգչային
ցանցում.
հեռուստագովազդ.
գովազդի տարածում. գովազդային նյութերի
տարածում (թռուցիկներ, ծանուցատետրեր,
տպագիր արտադրանք, նմուշներ). նմուշների
տարածում. գովազդի տարածում փոստով.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգ
վածային տեղեկատվության բոլոր միջոցնե
րում. տարածքների վարձակալում գովազդի
տեղադրման համար. գովազդային նյութերի
նորացում. գովազդային տեքստերի հրա
տարակում.
օգնություն
գործարարության
կառավարման հարցերում. օգնություն առևտ
րային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների
կառավարման
հարցերում.
գործարարության կառավարում. առևտրային
վարչարարություն. խորհրդատվություն գործա
րարության կազմակերպման և կառավարման
հարցերով. ապրանքների և ծառայությունների
լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառա
վարում երրորդ անձանց համար. կոնյունկ
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տուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետազոտություններ. հայտարարությունների
փակցնում. ներմուծման-արտահանման գոր
ծակալությունների ծառայություններ. առևտրա
յին տեղեկատվության գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային ծառայու
թյուններ. ենթակապալառուի ծառայություններ
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). մար
քեթինգ (շուկայավարում). խորհրդատվություն
մարքեթինգի (շուկայավարման) հարցերով.
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա
զոտություններ և շուկայի ուսումն ասիրություն.
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար նախագծերի ուսումն ա
սիրություն. առևտրային խորհրդատվություն
և առևտրային գործարար խորհրդատվու
թյուն. խորհրդատվություն առևտրի կազմա
կերպման և վաճառքի վերաբերյալ հարցերով.
խորհրդատվություն վաճառքի եղանակների
և վաճառքի ծրագրերի հարցերով. ապրանք
ների ցուցադրում. հասարակական կարծիքի
հետազոտում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. սպառողների
հավատարմության, պագևների և առաջխա
ղացման ծրագրերի կառավարում. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.
առցանց մանրածախ վաճառքի ծառայություն
ներ հագուստի, ներքնազգեստի, կանացի ներք
նազգեստի, գոտիների, շարֆերի, կաշնեների,
վզնոցների, ձեռնոցների, կոշիկների, գոր
ծած գլխարկների, գլխարկների, դիմակների և
դիմակահանդեսի կոստյումն երի, թանկարժեք
իրերի, զարդերի, թանկարժեք քարերի, զարդա
տուփերի, պայուսակների, կանացի պայուսակ
ների, թիկնապայուսակների, ճամպրուկների,
ճամփորդական
կաշվե
հավաքակազմերի
(կաշեգալանտերեա), կոսմետիկայի, կոսմե
տիկական միջոցների, դիմահարդարանքի
միջոցների, ժամացույցների, մազերի համար
միջոցների,
հերակալների,
խաղալիքների,
խաղերի, փափուկ խաղալիքների, տիկնիկների,
երեխաների խնամքի իրերի, անկողնու սպիտա
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կեղենի, տնային տնտեսության սպիտակեղենի,
լողանալու սպիտակեղենի, սեղանի սպիտա
կեղենի,
ճամփորդական
ծածկոցաշալերի,
նորածինների համար քնապարկերի, վերմակ
ների, ծածկոցների, վարագույրների, կահույքի
համար պաստառապատման գործվածքների,
օպտիկական իրերի և ակնոցների (օպտիկա)
համար. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում
առևտրային նպատակներով. գովազդային ֆիլ
մերի արտադրություն. մոդելային ստուդիայի
ծառայություններ գովազդային կամ վաճառքի
օժանդակման նպատակներով. երաշխավոր
ների որոնում. ցուցափեղկերի ձևավորում։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211356		

(111) 33922

(220) 22.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 22.06.2031
(730) ԲՈՒՆՇԱ, FR
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 18. թիկնապայուսակներ. կանացի
պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. պայուսակ
ներ գրքե
րի հա
մար. ուսին գցվող պա
յու
սակ
ներ. պայուսակներ հուշանվերների համար.
դպրոցական պայուսակներ. տուրիստական
պայուսակներ. մարզասրահի պայուսակներ.
լողափի պայուսակներ. սպորտային պայու
սակներ. գլանաձև պայուսակներ. անվավոր
տնտեսական պայուսակներ. կանացի քսակ
ներ. ճամփորդական կաշվե հավաքակազ
մեր
(կաշեգալանտերեա).
ճամպրուկներ.
ճամփորդական սնդուկներ. ճամփորդական
սնդուկներ (ուղեբեռի). տափակ ճամպրուկ
ներ. լանջակապեր երեխաներ կրելու համար.
դրամապանակներ. քսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. թղթապայուսակներ (կաշե
գալանտերեա). հովանոցներ. գոտկատեղի
պայուսակներ. կաշվից արկղեր. բանալիների
պատյաններ.
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դաս 24. գործվածքներ. պաստառապատ
ման գործվածքներ կահույքի համար. լողանալու
սպիտակեղեն, բացառությամբ հագուստի. բաղ
նիքի սրբիչներ և լոգանքի սրբիչներ. անկողնու
սպիտակեղեն. սավաններ. բարձերեսներ. ներք
նակին հարմարեցված սավաններ, օրինակ՝
առաձգական ժապավենով. վերմակասավան
ներ. ներքնակերեսներ, պատյաններ բարձերի
և բազմոցի բարձերի համար. վերմակներ, ծած
կոցներ. անկողնու ծածկոցներ. աղվափետու
րից վերմակներ, ծածկոցներ. վարագույրներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար,
այն է՝ կտորից սփռոցներ, սպասքի տակ դրվող
դրոցներ և անձեռոցիկներ. մոմլաթե սփռոցներ.
վարագույրների կապեր մանածագործված
քից. սրբիչներ մանածագործվածքից. լողա
փի սրբիչներ. քնապարկեր. ճամփորդական
ծածկոցաշալեր. թաշկինակներ մանածագործ
վածքից. պիտակներ մանածագործական նյու
թերից. բաններներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. չիթ. մանածագործվածքից
դրոշակներ. վարագույրներ մանածագործված
քից կամ պլաստմասսայից. մանկական մահճա
կալների ծածկարաններ. անկողնու ծածկոցներ
մանածագործվածքից. վերմակներ մանկիկների
համար. մանկական երեսսրբիչներ մանածա
գործվածքից. մանածագործվածքից սրբիչներ
ամերիկյան ֆուտբոլի թիմերի լոգոտիպներով.
սպասքի տակ դրվող վինիլից դրոցներ. սպաս
քի տակ դրվող մանածագործվածքից դրոցներ.
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից
դրոշներ.
դաս 25. հա
գուստ. կոշ
կե
ղեն. գլխարկ
ներ. շապիկներ (բլուզներ). կաշվե հագուստ.
գոտիներ (հագուստ). մորթիներ (հագուստ).
ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
փողկապներ. տրիկոտաժեղեն. կարճագուլպա
ներ. տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկ. դահուկ
ների կիսակոշիկներ. սպորտային կոշիկներ.
ներքնազգեստ. կանացի ներքնազգեստ. ման
կական կրծկալներ կտորից. կոշկեղենի ներ
բաններ. լողազգեստներ. զուգագուլպաներ.
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). պիժամաներ.
չոչաշոր. խալաթներ. շրջազգեստներ. սարա
ֆաններ. կոմբինեզոններ (հագուստ). մանտո.
ձմեռային կոստյումն եր. կարճաթև (T-աձև) մայ
կա
ներ. բարձր կիպ օձի
քով սվի
տեր
ներ. տու
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նիկաներ. բլուզներ. սվիտերներ, պուլովերներ.
բաճկոնակներ. գլխանոցով տոպեր. տաբատ
ներ. լեգինսներ (շալվար). կեպիներ՝ որպես
գլխարկներ. բաղնիքի խալաթներ. կիսա
տաբատներ. պոլոյի շապիկներ. բաճկոններ
(հագուստ). գոգնոցներ (հագուստ). կոստյում
ներ. սնիքերներ. փափուկ մարզակոշիկներ.
երկարաճիտ կոշիկներ. կտորից գործված
կոշիկներ մանկիկների համար. առանց ամրա
կապի թեթև կոշիկներ. ոտքի կոճի ամրակա
պով պարահանդեսի կոշիկներ. սանդալներ.
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դեսների կազմակերպում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. խորհրդատվու
թյուն աշխատակիցների անձնակազմը կառա
վարելու հարցերով. վաճառքի օժանդակություն
երրորդ անձանց համար. ներմուծման-արտա
հանման գործակալությունների ծառայություն
ներ. խորհրդատվություն գործարարության
կազմակերպման հարցերով. օգնություն գործա
րարության կառավարման հարցերում. գովազդ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

բանդաժներ հղիների համար (հագուստ)։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211376		

(111) 33923

(220) 24.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 24.06.2031
(730) Ռիսեն Էներջի Քո., Լթդ., CN

(210) 20211424		

(111) 33924

(220) 30.06.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 30.06.2031
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան,
Թավրիզյան 46, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում. մարքեթինգ (շու
կայավարում). խորհրդատվություն գովազդային
հաղորդակցության ռազմավարության վերաբե
րյալ. ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ
կապված վարչական ծառայություններ. մատա
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. գործարար պայմանագ
րերի համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
գրասենյակային սարքերի և ապարատների
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մանրածախ
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադ
րում բոլոր լրատվամիջոցներով. ցուցահան

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի:
____________________

(210) 20211436		

(111) 33925

(220) 02.07.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 02.07.2031
(730) «Վինթրենդ ռիթեյլ գրուպ» ՍՊԸ, RU
(442) 16.07.2021
(540)

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

(210) 20211484		

(111) 33926

(220) 09.07.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 09.07.2031
(730) «Շամշադին էկո միթ» ԱԿ, Տավուշի մարզ,
գ. Նավուր 2-րդ փող 1-ին րնբ., 1 փակուղի 1, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(526) «Շ» տառը և «est. 2019» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
29.
միս
մսամթերք
(մսային
կիսաֆաբրիկատներ).
թռչնամիս.
պահա
ծոյացված,
սառեցված,
չորացված
և
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բան
ջարեղեն. մուրաբա. կոմպոտ. յոգուրտ.

12/2

ՄԱՍ 1
№

դաս 30. սուրճ. թեյ. հրուշակեղեն
և
քաղցրավենիք.
շոկոլադ.
մեղրային
պաղպաղակ. շարբաթ և այլ սննդային
սառույցներ. շաքար. մեղր. ակնամոմ.
դաս
33.
մեղրային
ըմպելիքներ՝
մեղրասպիրտ, մեղրագինի:
____________________

(210) 20211487		

(111) 33927

(220) 12.07.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 12.07.2031
(730) «Շամշադին էկո միթ» ԱԿ, Տավուշի մարզ,
գ. Նավուր 2-րդ փող 1-ին րնբ., 1 փակուղի 1, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(526) «Շ» տառը և «est. 2019» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
29.
միս
մսամթերք
(մսային
կիսաֆաբրիկատներ).
թռչնամիս.
պահա
ծոյացված,
սառեցված,
չորացված
և
ջերմամշակման
ենթարկված
մրգեր
և
բանջարեղեն. մուրաբա. կոմպոտ. յոգուրտ.
դաս 30. սուրճ. թեյ. հրուշակեղեն
և
քաղցրավենիք.
շոկոլադ.
մեղրային
պաղպաղակ. շարբաթ և այլ սննդային
սառույցներ. շաքար. մեղր. ակնամոմ.
դաս 33. մեղրային ըմպելիքներ՝ մեղրա
սպիրտ, մեղրագինի:
____________________

(210) 20211502		

(111) 33928

(220) 13.07.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 13.07.2031
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(730) «Ջի էմ էլ» ՍՊԸ, Երևան, Մազմանյան 2, AM

(210) 20211579		

(111) 33930

(442) 02.08.2021
(540)

(220) 23.07.2021

(151) 13.12.2021

12/2

ՄԱՍ 1
№

			(181) 23.07.2031
(730) Նվեր Սարգսյան Խաչիկի, Կոտայքի
մարզ, Հրազդան Պ. Պուրյան փող., շ. 12, բն.
32, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ և նարնջագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս
11.
լուսավորման,
ջեռուցման,
հովացման,
շոգու
արտադրման
տեղա
կայանքներ, շրջակա միջավայրի վիճակի
վերահսկման սարքեր և սարքավորումներ,
մասնավորապես՝
լուսավորման
սարքա_
վորումներ:

____________________

(210) 20211550		

(111) 33929

(220) 19.07.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 19.07.2031
(730) Էդուարդ Մանուկյան, Երևան, Սասնա
Ծռեր 2, բն. 38, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(526) «ԱՊԱՐՏ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով
ապահովում, մասնավորապես՝ հյուրանոցների
ծառայություններ:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
գազարագույն և մուգ կապույտ գունային համակ
ցությամբ։
(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 հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառա
վարման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
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ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
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համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
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
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
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առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն 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-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
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դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար:

____________________

(210) 20211582		

(111) 33931

(220) 26.07.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 26.07.2031
(730) «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Կարբի, AM
(442) 02.08.2021
(540)

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

(210) 20211598		

(111) 33932

(220) 27.07.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 27.07.2031
(730) «Մեն ին թաուն» ՍՊԸ, Երևան, 0019,
Բաղրամյան 1, շ. 63, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(526) «EVN» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սև և մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
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ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
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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
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.
թիկնապայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
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(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներք
նազգեստ).
ականջակալներ
(հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրի
ջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշ
նե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային
շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ
շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմն ամարզական կոշկեղեն. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. զանգապաններ (տաք
գուլպաներ). ջերսի (հագուստ). շրջազգեստ
ներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժե
ղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. խույ
րեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ.
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակ
ներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ.
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
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կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ.
կրունկներ կոշկեղենի համար. պատմուճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ).
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիք
ներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ.
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. կոշկեղենի ներբաններ.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
սեպեր բութսերի համար. սպորտային բութսեր.
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն.
տակի շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկ
ներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կար
ճաթև (t-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ.
դաս 35. 18-րդ դա
սում և 25-րդ դա
սում
նշված ապրանքների վաճառք, ներմուծում և
արտահանում:
____________________

(210) 20211601		

(111) 33933

(220) 28.07.2021

(151) 13.12.2021
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			(181) 28.07.2031
(730) «Նոյ հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք,
Բագրևանդ փող., 88/6, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «Hotel» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր, կանաչ, մուգ և բաց կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում:
____________________

(210) 20211635		

(111) 33934

(220) 30.07.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 30.07.2031
(730) Իմփլաս Ֆութքեըր, ԼԼՔ, US
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 5.
դեղագործական ապրանքներ.
դեղագործական պատրաստուկներ և բժշկա
կան միջոցներ. դեղամիջոցներ. հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյու
թեր. տեղային կիրառման կրեմն եր և ժելեր
բժշկական նպատակների համար. տեղային
կիրառման ցավազրկողներ.
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դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սար
քեր և գործիքներ. մերսման սարքեր և հարմա
րանքներ. ձեռքով կառավարվող մարզասարքեր
բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար. մերսման գլանիկներ. մերսման գնդակ
ներ. կինեզիոլոգիայի ժապավեններ. ոսկրա
բուժական օրթեզներ. ծնկային, արմունկային
և սրունքաթաթային բժշկական կալանդներ.
բժշկական կալանդներ վերջույթների և հոդերի
համար. սեղմող (կոմպրեսիոն) հագուստ. սեղ
մող (կոմպրեսիոն) վիրակապեր թերապևտիկ
նպատակների համար. սեղմող (կոմպրեսիոն)
թևքեր սպորտում օգտագործման համար. սեղ
մող (կոմպրեսիոն) սարքեր և հարմարանքներ
ֆիզիկական ապաքինման և վերականգնման
համար. պահող կալանդներ. կոշիկների սուպի
նատորներ (վերհակիչներ). պահող հագուստ
բժշկական նպատակների համար. հենարան
ներ տափակաթաթության դեպքում օգտագոր
ծելու համար. ձգուն (էլաստիկ) ժապավեններ
թերապևտիկ նպատակների համար. ակուպրե
սուրային ապարանջաններ.
դաս 28. խա
ղեր և խա
ղա
լիք
ներ. մարմ
նամարզական և սպորտային իրեր. սարքավո
րանք ֆիթնեսի, ֆիզիկական վարժությունների
և մարզումն երի համար. ձեռքով կառավարվող
սարքավորանք ֆիթնեսի, ֆիզիկական վար
ժությունների և մարզումն երի համար. ձեռնոց
ներ հեծանվորդների և մոտոցիկլավարների
համար. ձեռնոցներ մրցման համար, այդ թվում՝
բռնցքամարտի, գոլֆի, մարտական արվեստի
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ ֆիթնեսի համար, այդ
թվում՝ աերոբիկայի և խաչաձև մարզումն երի
համար, ինչպես նաև ձեռնոցներ մարզասար
քերի և ֆիզիկական վարժությունների և մարզ
վելու համար նախատեսված սարքավորանքի
հետ օգտագործման համար. ձեռնոցներ ուժա
յին պարապմունքների համար, այդ թվում՝
ձեռնոցներ ծանր ատլետիկայում մարզվելու
համար և ձեռնոցներ ծանրություններով մար
զանք կատարելու համար. սպորտային իրերի
և գույքի համար հարմարեցված պայուսակներ.
պաշտպանիչ փափուկ միջադիրներ մարզվելու
համար, այդ թվում՝ ձեռքերի, դաստակների,
արմունկների, ոտքերի, սրունքների և ծնկների
համար, ու վահանակներ սպորտով զբաղվելու,
ֆիզիկական վարժություններ և պարապմունք
ներ կատարելու, ֆիզկուլտուրայով և ֆիթնեսով
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զբաղվելու համար. սպորտային ձգող կիսավար
տիքներ (սպորտային ապրանքներ). հատուկ
սպորտային նպատակների համար հարմարեց
ված ձեռնոցներ. սպորտային ձեռնոցներ. գոտ
կատեղի համար վարժությունների գոտիներ
(սպորտային ապրանքներ). գոտիներ սպորտով
և ֆիթնեսով զբաղվելու համար. ձեռքի փաթա
թաններ, կապեր սպորտով զբաղվելու համար.
կարգավորվող բաճկոնակներ ծանրությունների
համար նախատեսված ներդիրներով (բաճկո
նակներ-ծանրացուցիչներ).
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա
յություններ. ուսումն ական գործընթացի ապա
հովում, այդ թվում՝ առցանց. ֆիզիկական
դաստիարակություն. ակումբների ծառայու
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). ֆիթ
նես-դասերի կազմակերպում և անցկացում.
դասերի, սեմինարների, վարպետաց դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում):
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211638		

(111) 33935

(220) 30.07.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 30.07.2031
(730) Իմփլաս Ֆութքեըր, ԼԼՔ, US
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական
սարքեր և գործիքներ. մերսման սարքեր
և հարմարանքներ. ձեռքով կառավարվող
մարզասարքեր բժշկական նպատակներով
օգտագործման համար. մերսման գլանիկներ.
մերսման
գնդակներ.
կինեզիոլոգիայի
ժապավեններ. ոսկրաբուժական օրթեզներ.
ծնկային, արմունկային և սրունքաթաթային
բժշկական կալանդներ. բժշկական կալանդներ
վերջույթների և հոդերի համար. սեղմող
(կոմպրեսիոն) հագուստ. սեղմող (կոմպրեսիոն)
վիրակապեր
թերապևտիկ
նպատակների
համար.
սեղմող
(կոմպրեսիոն)
թևքեր
սպորտում օգտագործման համար. սեղմող
(կոմպրեսիոն) սարքեր և հարմարանքներ

40
40

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

ֆիզիկական ապաքինման և վերականգնման
համար. պահող կալանդներ. կոշիկների
սուպինատորներ
(վերհակիչներ).
պահող
հագուստ բժշկական նպատակների համար.
հենարաններ տափակաթաթության դեպքում
օգտագործելու համար. ձգուն (էլաստիկ)
ժապավեններ թերապևտիկ նպատակների
համար. ակուպրեսուրային ապարանջաններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211716		

(111) 33936

(220) 09.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 09.08.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 16.08.2021
(540)

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

(210) 20211726		

(111) 33937

(220) 10.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 10.08.2031
(730) «Դռագոն գառդեն էքսպրես» ՍՊԸ,
Երևան, Նոր Նորք, Գայի պողոտա 6, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «ԷՔՍՊՐԵՍ», «ЭКСПРЕСС», «EXPRESS»
և չինարեն հիերոգլիֆներով գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա
յություններ. բարերի ծառայություններ. վաշոկու
ռեստորանների ծառայություններ. արիշտա
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. նարգիլեի
բարերի ծառայություններ:
____________________
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(210) 20211727		

(111) 33938

(220) 10.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 10.08.2031
(730) «Դռագոն գառդեն էքսպրես» ՍՊԸ,
Երևան, Նոր Նորք, Գայի պողոտա 6, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «ՌԵՍՏՈՐԱՆ», «РЕСТОРАН», «RESTAURANT» և չինարեն հիերոգլիֆներով գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա
յություններ. բարերի ծառայություններ. վաշոկու
ռեստորանների ծառայություններ. արիշտա
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. նարգիլեի
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211728		

(111) 33939

(220) 10.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 10.08.2031
(730) «Դռագոն գառդեն էքսպրես» ՍՊԸ,
Երևան, Նոր Նորք, Գայի պողոտա 6, AM
(442) 16.08.2021
(540)
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նախաճաշարանների
ծառայություններ.
ճաշարանների
ծառայություններ.
ռեստո
րանների ծառայություններ. խորտկարանների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ.
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա
ուդոնի
և
արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի
ձևավորում. նարգիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211738		

(111) 33940

(220) 10.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 10.08.2031
(730) Ալբերտ Հարությունի Ներսիսյան, ք.
Էջմիածին, Աբովյան 30/1, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) Բացի «KHALULI», «ԽԱԼՈՒԼԻ» բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն

ինքնուրույն

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, ոսկեգույն, կարմիր և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(526) «ԼԱՈՒՆՋ», «ЛАУНДЖ», «LOUNGE» և
չինարեն հիերոգլիֆներով գրառումներն ինքն

(210) 20211746		

(111) 33941

ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.

(220) 11.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 11.08.2031
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 01.09.2021

42
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(540)

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

(210) 20211748		

(111) 33942

(220) 11.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 11.08.2031
(730) Սարգիս Թարվերդյան, ՀՀ, Երևան 0037,
Վ. Դավթյան փ., տուն 13, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալ
կո
հոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմոր
ված 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
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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. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն 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 (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 34. լուց
կի
ներ. ծխա
խոտ. ֆիլտ
րեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. սիգարներ. սիգարետներ, ծխագլա
նակներ. ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. էլեկտ
րոնային սիգարետներ. նարգիլեներ:
____________________

(210) 20211749		

(111) 33943

(220) 12.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 12.08.2031
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 01.09.2021
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(540)

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

(111) 33944

(220) 12.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 12.08.2031
(730) «Դիգնիսի» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչար 1,
բն. 50, AM
(442) 16.08.2021
(540)

36.

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

(210) 20211752		

(511)
դաս

12/2

ՄԱՍ 1
№

(210) 20211756		

(111) 33946

(220) 13.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 13.08.2031
(730) Վարդան Արթուրի Կարապետյան, Երևան
Արամ Խաչատրյան 12, բն. 99, AM
(442) 01.09.2021
(540)

անշարժ

գույքի

գործա
կա

լությունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211755		

(111) 33945

(220) 13.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 13.08.2031
(730) «Սաիմաա Բեվերաջես Օյ» ԷլԹիԴի, FL
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ,
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա
մզուքներ. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
կոկտեյլներ.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
ռոմ. օղի:
____________________
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(210) 20211758		

(111) 33947

(220) 13.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 13.08.2031
(730)
«Ռեսթարթ
վիլիջ»
ՍՊԸ,
ՀՀ,
Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիկ 1418, Կամո
Շահինյան, տուն 60/1, AM

12/2

ՄԱՍ 1
№

(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Արարատ
Բախշյան Արտիկի, ՀՀ, Երևան, Անդրանիկի 25,
բն. 41, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 32. բաղադրություններ գազավորված
ջուր արտադրելու համար. գազավորված
ջուր. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային ջրեր
(ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(526) «ՉԻՐ ՈՒ ՉԱՐԱԶ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ կանաչ և

(210) 20211761		

(111) 33948

(220) 16.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 16.08.2031
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, ՀՀ,
Արարատի մարզ 0720, գ. Դալար, Կոմիտաս
54, AM
(442) 01.09.2021
(540)

սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. վաճառքի ծառայություններ,
մասնավորապես՝ չիր և չարազի առևտուր:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20211777		

(111) 33950

(220) 17.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 17.08.2031
(730) «Զիզի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Դավթաշեն
1-ին թաղ., շ. 34, բն. 34, AM
(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի օղի. դիժեստիվներ (լիկյորներ և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
սպիրտային
ըմպելիքներ. սպիրտային լուծամզուքներ. օղի:

(442) 01.09.2021
(540)

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________
(526) «LLC» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(210) 20211763		

(111) 33949

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 16.08.2021

(151) 13.12.2021

կապույտ, մանուշակագույն, սպիտակ և սև գու

			(181) 16.08.2031

նային համակցությամբ:
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(511)

թյուններ.

դաս

35.

օգնություն

գործարարության

կառավարման

գործարարության

խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն

կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա

ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե

րարական

մասին.

լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական

ներմուծ

(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ

գործառնությունների

հայտարարությունների

փակցնում.

ման-արտահանման

գործակալությունների

ների

ավտոմատացված

հիմն ապաշարների

ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու

վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն

թյան գործակալությունների ծառայություններ.

գործարարության ասպարեզում. տնտեսական

ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու

կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր

թերի

պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ

տարածում.

լուսապատճենահանման

ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր

ներով.

ծակալությունների ծառայություններ. գրասե

տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա

նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.

զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա

հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու

պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների

թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.

համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե

առևտրային

խորհրդատվություն

լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.

գործարարության կազմակերպման և կառա

տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր

վարման հարցերով. խորհրդատվություն աշխա

ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ

տակիցների

աուդիտ.

գործնական

տեղեկատվության

կառավարելու

անձանց համար. քարտուղարական ծառայու

հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու

թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ

թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման

մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու

ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.

ծառայություններ բացակայող բաժանորդների

գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն

համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր

առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար

դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց

կությունների կառավարման հարցերում. փաս

համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր

տաթղթերի

գովազդային

ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և

նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր

կատարողների գործերի կառավարում. տեղե

ծարարության արդյունավետության փորձաքն

կատվության

նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.

կարգչային

շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր

տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների

ծունեության գնահատում. հետազոտություններ

համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ

գործարարության ասպարեզում. գովազդային

րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու

նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա

սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.

րարության

ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան

վերարտադրում.

կազմակերպման

գովազդային
գովազդ.

անձնակազմը

տեքստերի

ռադիոգովազդ.

հարցերով.

հրատարակում.

ցում.

հավաքում

տվյալների

համա

հիմն ապաշարներում.

մատակարարման

ծառայություններ

կոնյունկտուրային

երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և

(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն

ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո

ներ. ծառայություններ հասարակական հարա

վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ

բերությունների բնագավառում. սղագրական

չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.

ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր

գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա

դագրությունների

յին

գրառում

(գրասենյակային
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բոլոր

միջոցներում.

աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.

մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների

գովազդային գործակալությունների ծառայու

վարձույթ.

հոգեբանական

տեստավորում
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աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման

վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու

ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա

թյուններ գնողների և վաճառողների համար

տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ

առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ

վամիջոցներով.

դային հասկացությունների մշակում. արտաքին

սպառողներին

առևտրային

տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ

վարչական

րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ

համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա

րության

հեռահաղորդակցական

յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա

ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ

տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)

անձանց համար. գնման պատվերների մշակ

կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ

ման գործընթացների կառավարում. ապրանք

դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա

ների

լիցենզիաների

կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.

առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ

առևտրային կամ գովազդային նպատակներով

անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու

վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ

թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).

ճանապարհորդողների

հաշիվն երի

րում. հանդիպումն երի պլանավորման ծառայու

հարցում.

և

ծառայությունների

ապրանքագրերի

տրամադրում.

կառավարում

ընկերությունների

ծրագրերի

կառավա

գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա

թյուններ

կագրական տվյալների հավաքում և տրամադ

հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու

րում.

թյուններ

գովազդի

մանրակերտում.

(գրասենյակային
(գրասենյակային

երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու

սպառողների

ցադրության

կառավարում.

կազմակերպում

գովազդային

գործառույթներ).
գործառույթներ).

հավատարմության
գովազդային

ծրագրերի
սցենարների

նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ

տեքստերի կազմում. տվյալների և գրավոր

րություն. մարզիկների գործունեության կառա

հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա

վարում.

(շուկայավարում).

մատյանների տեղեկատվության թարմացում և

ծառայություններ.

պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում

դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե

առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.

նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա

պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան

գաների

մարքեթինգ

հեռուստամարքեթինգի

մանրածախ

ցուցադրափեղկերի

վաճառք.

վաճառքի

սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի

(ստենդների)

վարձույթ.

ընտրության

հարցում

բիզնես-ծառայություն

գործարար և առևտրային հարաբերությունների

ներ.

ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.

արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր

վաճառքի

դակցման

օժանդակման

համակարգի

համար

օպտիմալացում.

որոնման

վեբ-կայքերի

հեռուստախանութների
ռազմավարության

խորհրդատվություն.

ծրագրերի
վերաբերյալ

խորհրդատվություն

երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա

գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու

յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).

թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի

առևտրային

համաձայնեցում

միջնորդային

ծառայություններ.

երրորդ

անձանց

համար.

արտահաստիքային աշխատողների գործունե

սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ

ության կառավարում. առևտրային գործարք

ապրանքների և ծառայությունների խթանում.

ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց

մրցակցային հետախուզական ծառայություն

համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա

ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն

շարներում տվյալների նորացում և պահում.

ներ.

շինարարական նախագծերի համար առևտրա

երաժշտության ներբեռնման համար մանրա

յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.

ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային

գործարար

ֆայլերի

տեղեկատվության

տրամադրում

ֆինանսական

ներբեռնման
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առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ

տով. երկաթուղային փոխադրումն եր. ձիերի

ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման

վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում.

համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.

բեռների տեղափոխում. ապրանքների կշռա

դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե

բաշխում.

նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա

միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում.

գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի

տրանսպորտային

գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար

ժան վայրերի դիտման համար. բեռնաթափ

քեթինգ

ման աշխատանքներ. ապրանքների առաքում.

(շուկայավարում).

ժամանակավոր
գովազդ.

գործարարության

կառավարում.

արտաքին

պատկերասրահների

միջոցով

ծովային

բեռնափոխադրումն երի

ծառայություններ

տեսար

ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում.
էլեկտրաէներգիայի

բաշխում.

ջրանցքների

արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար

ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլների

չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի

կայանատեղերի ծառայություններ. ապրանք

վերաբերյալ.

մարքեթինգ

(շուկայավարում)

ների

ծրագրային

ապահովման

հրապարակման

պահեստների վարձույթ. փոխադրում լաստա

շրջանակներում.

պահպանություն

պահեստներում.

հետ

նավերով. փոխադրումն եր գետային տրանսպոր

կորպորատիվ

տով. նավավարձ (ապրանքների փոխադրում

հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե

նավերով). նավավարձակալում. ավտոտնակ

նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա

ների վարձույթ. փոխադրում խողովակաշա

տեղ

րով. ավտոտրանսպորտի համար կայանատեղի

կապերի

լրատվամիջոցների

ծառայություններ.

աշխատանքային

պայմաններում.

առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

վարձույթ.

օգտագործողների կարծիքների տրամադրում

պորտային միջոցների վարձույթ. երկաթուղա

առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.

յին գնացքակազմի (վագոնների) վարձույթ.

օգտագործողների վարկանիշների տրամադ

վագոնների վարձույթ. կահույքի փոխադրում.

րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ

տրանսպորտային ծառայություններ. փոխադ

ներով.

րումն եր

հեռախոսային

կոմուտատորի

սառնոցների

ջրային

վարձույթ.

տրանսպորտով.

տրանս

ճանա

ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող

պարհորդական շրջագայությունների համար

մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա

փոխադրումն երի կազմակերպում. ուղևորային

ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե

փոխադրումն եր.

թինգային

վարչական

ներ. քարշակում. խորտակված նավերի վեր

ուղղորդման

հանում. ճանապարհորդությունների տոմսերի

նպատակներով.

ծառայություններ

բժշկական

համար:
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ՄԱՍ 1
№

նավատարի

ծառայություն

ամրագրում. ունեցվածքի փրկության ծառայու

դաս 39.

ճանապարհորդների ուղեկցում.

ջրամատակարարում.

թյուններ. տաքսի ծառայություն. տրամվայով

ավիափոխադրումն եր.

փոխադրումն եր. բեռների առաքում. ծովային

սանիտարական փոխադրումն եր. տրանսպոր

փոխադրումն եր. զրահապատ տրանսպորտով

տային

վնասվածքի

փոխադրումն եր. ճանապարհորդների փոխադ

դեպքում. ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտո

րում. թափոնների փոխադրում և պահում.

մոբիլային

փոխադրում

միջոցների

քարշակում

փոխադրումն եր.

ավտոբուսային

տեղից-տեղ

տեղափոխվելիս.

փոխադրումն եր. զբոսանավերի ծառայություն

նավակների պահպանություն. միջնորդություն

ներ. ջրային տրանսպորտի վարձույթ. սառ

նավավարձակալման

ցահատային

թյուն փոխադրումն երի դեպքում. վարորդների

բեռնատար

ծառայություն.

փոխադրումն եր

ավտոտրանսպորտով.

նավերը

ծառայություններ.

դեպքում.

միջնորդու

սուրհանդակային

ծառա

փրկելու ծառայություններ. փոխադրում լիխտեր

յություններ (նամակների կամ ապրանքների

ներով. փոխադրումն եր սայլային տրանսպոր

առաքում).

ապրանքների

պահեստավորման
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վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.

կազմում

փոխադրումն երի հարցերով տեղեկատվության

համար. մասնավոր ավտոմեքենայի համատեղ

տրամադրում. ջրասուզակի զանգերի վարձույթ.

օգտագործման ծառայություններ:
____________________

ջրասուզակի

սուզազգեստների

ապրանքների

պահպանման

վարձույթ.
համար

միջոցների

կայանատեղերի

փրկարարական

վարձույթ.

գործողություններ

(տրանս

պորտ). տրանսպորտային միջոցների ամրագ
րում. ճանապարհորդությունների ամրագրում.
ստորջրյա

փրկարարական

ապրանքների

մեկնող

անձանց

բեռնարկղերի

տրանսպորտային
փակ

վարձույթ.

արտասահման

12/2

ՄԱՍ 1
№

աշխատանքներ.

փաթեթավորում.

փոստային

առաքում. թերթերի առաքում. փոստով պատ

(210) 20211781		

(111) 33951

(220) 18.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 18.08.2031
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51
փող., շենք 3, բն. 54, AM
(442) 01.09.2021
(540)

վիրված ապրանքների առաքում. էներգիայի
բաշխում. մրցարշավի ավտոմոբիլների վար
ձույթ.

անվասայլակների

վարձույթ.

նավա

հանգստային բեռնորդների աշխատանքներ.
տվյալների

կամ

փաստաթղթերի

պահպա

նում էլեկտրոնային սարքերի վրա. հրթիռների
արձակում երրորդ անձանց համար. ծաղիկների
առաքում. նամակագրության նախավճարում.
երթևեկության վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում.
շշալցման

սառցախցիկների

ծառայություններ.

վարձույթ.

տրանսպորտի

լոգիստիկա. թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադ
րում բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ.
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. թան
կարժեք իրերի փոխադրում հսկողության ներ
քո. նավագնացական համակարգերի վարձույթ.
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ
տեղեկատվության
փաթեթավորում.
երկրորդային

տրամադրում.

նվերների

տրակտորների

վարձույթ.

հումքի

հավաքում

(տրանս

պորտ). գինու էլեկտրական պահարանների
վարձույթ. բանկոմատների համալրում կան
խիկ դրամով. քարշերինգի ծառայություններ.
առևտրի ավտոմատների համալրում. ուղեբեռի
պահեստավորման ծառայություններ. երրորդ
անձանց

համար

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղ. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. հայկական կոնյակ (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. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք).
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________

ուղևորափոխադրումն երի

կազմակերպում առցանց հավելվածների միջո
ցով. քաղաքացիական դրոնների ղեկավարման

(210) 20211802		

(111) 33952

ծառայություններ. ճանապարհորդական վիզա

(220) 19.08.2021

(151) 13.12.2021

ների և ճանապարհորդական փաստաթղթերի

			(181) 19.08.2031
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(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. 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. հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20211803		

(111) 33953

(220) 19.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 19.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
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ՄԱՍ 1
№

սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20211867		

(111) 33954

(220) 31.08.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 31.08.2031
(730) ՅուԷյԷս ֆարմասյութիքլս ՓիԹիՈՒայ
Լթդ, AU
(442) 16.09.2021
(540)

(511)
դաս 3. արևապաշտպան լոսյոններ.
արևապաշտպան
կոսմետիկական յուղեր.
շրթներկ. արևապաշտպան կոսմետիկական
կրեմներ.
արևապաշտպան
ժելեր,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. կոսմետիկական լոսյոններ
արևայրուքի համար. կոսմետիկական կրեմներ
արևայրուքի համար. կոսմետիկական ժելեր
արևայրուքի համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան
____________________

(210) 20211906		

(111) 33955

(220) 06.09.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 06.09.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM

50
50

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021
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ՄԱՍ 1
№

(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM

(442) 16.09.2021
(540)

(442) 16.09.2021
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար
դագույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211907		

(111) 33956

(220) 06.09.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 06.09.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211908		

(111) 33957

(220) 06.09.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 06.09.2031

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211909		

(111) 33958

(220) 06.09.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 06.09.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

51
51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

(210) 20211910		

(111) 33959

(220) 06.09.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 06.09.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
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սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(442) 16.09.2021
(540)
(210) 20211912		

(111) 33961

(220) 06.09.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 06.09.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 16.09.2021
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211911		

(111) 33960

(220) 06.09.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 06.09.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
ոլորտում
ծառայություններ.
մոլեխաղերի
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի կազմակերպում. համակար
գչային ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ:
____________________

(442) 16.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 41.
մոլեխաղերի

(210) 20211913		

(111) 33962

(220) 06.09.2021

(151) 13.12.2021

			(181) 06.09.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047,
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
(442) 16.09.2021
(540)

մրցույթների կազմակերպում.
ոլորտում
ծառայություններ.

52
52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար
դագույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20212084		
(220) 29.09.2021

(111) 33963
(151) 13.12.2021

			(181) 29.09.2031
(730) «Դիջիֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
(442) 01.10.2021
(540)
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№

(526) «FOODPARK» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռեստո
րանների ծառայություններ. խորտկարանների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. մթերքից
խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա
ուդոնի
և
արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի
ձևավորում. տորթերի ձևավորում. տեղե
կություն
և
խորհրդատվություն
սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի ծառայություն. նարգիլեի բարերի
ծառայություններ:
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.12.2021

12/2

ՄԱՍ 1
№

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

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6852		

19.12.2031

Ակտավիս ԵԱԴ, BG

6883		

23.10.2031

Գարդընթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

6902		

15.10.2031

«ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM

6922		

19.12.2031

Ամգեն Ինք., US

6985		

20.12.2031

ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք., US

7154		

25.02.2032

Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

7589		

27.12.2031

ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք., US

18134

03.10.2031

Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US

18135

03.10.2031

Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US

18136

03.10.2031

Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US

18492

01.02.2032

«Մեղրաձոր գոլդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. Մեղրաձոր,

				

6/1 փ. թիվ 1 ձեռնարկություն, AM

18550

06.02.2032

Միլենիում Ֆարմասյութիքլս, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

18572

23.11.2031

«Հիլֆմանն» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 31, բն. 70, AM

18592

01.03.2032

Սոնաշի Լիմիթիդ, HK

18667

22.11.2031

«Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

				

գյուղ Շահումյան, Ե. Կարապետյան 66, AM

18668

«Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

22.11.2031

				

գյուղ Շահումյան, Ե. Կարապետյան 66, AM

18676

14.02.2032

«ԲիԹիԷլ սերվիսիս» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 7/1, բն. 9, AM

18720

13.01.2032

Յունիլևր ԱյՓի Հոլդինգզ Բ.Վ., NL

18758

14.03.2032

Միլենիում Ֆարմասյութիքլս, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

18759

14.03.2032

Միլենիում Ֆարմասյութիքլս, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

19089

17.02.2032

Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

19141		

13.01.2032

Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP

19153

07.02.2032

Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP

19201

12.03.2032

Սքեչըրս Յու.Էս.Էյ., Ինք. II, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

19248

08.11.2031

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ,

				

Երևան, Նալբանդյան 128, AM
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
16.12.2021

№

12/2

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

B64C 39/00

685 Y

C30B 29/00

686 Y

H01L 31/00

686 Y

G01N 33/00

687 Y

C02F 1/00

687 Y

56

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

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
16.12.2021

№

12/2

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին

Գրանցում No 2679
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32156
73 (1) Իրավատեր Վալիո ԼԹԴ, Meijeritie 6,
00370, Helsinki, Finland, FI
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օդդլիգուդ
Գլոուբլ Լթդ, Meijeritie 6, 00370, Helsinki, Finland, FI
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
23.11.2021
____________________

Գրանցում No 2680
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11356, 13937, 11445,
11447, 11448, 11449, 11864, 11928, 12086,
12630, 12822, 13770
73 (1) Իրավատեր ԳՍՔ Քնսյումր Հելթքեըր
Ս.Ա., Route de l Etraz, 1197, Prangins, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԳՍՔ Քնսյումր
Հելթքեըր ՍԱՐԼ, Route de l Etraz, 1197,
Prangins, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
23.11.2021
____________________

Գրանցում No 2681
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 301
73 (1) Իրավատեր Օնկյո Հոում Էնթերթեյնմենթ
Քորփորեյշն, 1-1-41 Kawamata, Higashiosaka-shi,
Osaka, 577-0063 Japan, JP

73 (2) Իրավունքներն ստացող Օնկյո Թեքնոլոջի
Կաբուշիկի Կաիշա, 1-1-41 Kawamata, Higashiosakashi, Osaka, 577-0063 Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
24.11.2021
____________________

Գրանցում No 2682
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26467
73 (1) Իրավատեր Արման Աբրահամյան, Երևան,
Կոմիտասի 34/1, բն. 30, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Պրոյեկտ ինտերինվեստ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Նոր Գեղի,
Ֆ. Թևոսյան 105 շին., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
24.11.2021
____________________

Գրանցում No 2683
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27148
73 (1) Իրավատեր «ՄԱՍԻՍ-ՊԱՀԱԾՈՅԱԳՈՐԾ»
ԲԲԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Գործա
րանային փ., Մասիս Կայարան, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բիուզանդ
Քէյվանեան Սառլ, Post Office Street, Marounyazbeck Bldg, Mansourieh, Beirut, Lebanon, LB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
29.11.2021
____________________
Գործողության տարածքը

58

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
16.12.2021

Գրանցում No 2684
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21698, 21699
73 (1) Լիցենզատու Գոսուդարստվեննայա
Կորպորացիա Պո Ատոմնոյ Էներգիի
«Ռոսատոմ», 119017, g. Moskva, ul. B. Ordinka,
d. 24, RU
73 (2) Լիցենզառու Ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«Ռուսատոմ Սերվիս», 58, Nakhimovsky Ave.,
Moscow 117335, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
գործում է
մինչև ապրանքային նշանների գրանցման
գործողության ժամկետի ավարտը կամ
գրանցման գործողության դադարեցումը,
բայց ոչ ավել քան 15 տարի պայմանագրի
պետական գրանցման պահից
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
30.11.2021
____________________

Գրանցում No 2685
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21698, 21699
73 (1) Լիցենզատու Գոսուդարստվեննայա
Կորպորացիա Պո Ատոմնոյ Էներգիի
«Ռոսատոմ», 119017, g. Moskva, ul. B. Ordinka,
d. 24, RU
73 (2) Լիցենզառու Ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«Ատոմէներգոմաշ», 24 Bolshaya Ordynka, 119017
Moscow, Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
գործում է
մինչև ապրանքային նշանների գրանցման
գործողության ժամկետի ավարտը կամ
գրանցման գործողության դադարեցումը,
բայց ոչ ավել քան 15 տարի պայմանագրի
պետական գրանցման պահից
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
30.11.2021
____________________

№

12/2

Գրանցում No 2686
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29436
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր
Էմմա Ճաղարյան, Երևան, Վազգեն Սարգսյան
10, բն. 59, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Շուշանիկ
Սերգեյի Ավագիմյան, Երևան, Անտառային փող.
160/13, բն.6, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
01.12.2021
____________________

Գրանցում No 2687
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21862
73 (1) Իրավատեր «Հաֆ-հաֆ» ՍՊԸ, Երևան,
Չարենցի 7, բն. 35, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մարիա Ճարակ
յան, Երևան, Երվանդ Քոչար 5, բն. 48, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
01.12.2021
____________________

Գրանցում No 2688
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 20750
73 (1) Լիցենզատու «Պոպո գրուպ» ՍՊԸ,
Երևան, Արտաշիսյան 73/28, AM
73 (2) Լիցենզառու ԱՁ Հարություն Մելքոնյան,
Երևան, Արտաշիսյան 73/28, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
03.11.2021թ.-ից
մինչև 31.12.2024թ.
Գործողության տարածքը Երևան, Արշակունյաց
17ա, տաղ. 176
Գրանցված է
01.12.2021
____________________
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Գրանցում No 2689
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 20750
73 (1) Լիցենզատու «Պոպո գրուպ» ՍՊԸ,
Երևան, Արտաշիսյան 73/28, AM
73 (2) Լիցենզառու ԱՁ Ավետիս Պետրոսյան,
Երևան, Չեխովի 56, բն. 49, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
01.11.2021թ.-ից
մինչև 31.12.2024թ.
Գործողության տարածքը Երևան, Առինջ Բ
թաղ., 1-ին փող., թիվ 17 /H285/
Գրանցված է
01.12.2021
____________________

№

12/2

Գրանցում No 2692
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9907
73 (1) Իրավատեր Էնստո Օյ, Ensio Miettisekatu
2, 06150 Porvoo, FI
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էնստո
Օյ (ԱյԴի:3155557-8), Ensio Miettisekatu 2,
06100/06150 Porvoo, Finland, FI
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.12.2021
____________________

Գրանցում No 2690
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32494
73 (1) Իրավատեր «Շահումյան-վին» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, Ե.
Կարապետյան 66, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բոդուեն
բրենդի» ՍՊԸ, 0732, Արարատի մարզ, գյուղ
Շահումյան, Թ. Սարգսյան 33, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
01.12.2021
____________________

Գրանցում No 2693
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 32708, 32709
73 (1) Լիցենզատու Դր. Ռեդդիս Լաբորըթրիզ
Լթդ., 8-2-337 Road No. 3, Banjara Hills,
Hyderabad - 500 034, Telangana. India, IN
73 (2) Լիցենզառու Ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«Ռ-Ֆարմ», Berzarina str. 19, bld. 1, Moscow,
123154, Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը մինչև 04.04.2024թ.:
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.12.2021
____________________

Գրանցում No 2691
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 142, 145, 2705, 23449, 23469
73 (1) Իրավատեր Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ,
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Նովարթիս
ԱԳ, 4002 Basel, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 01.12.2021
____________________

Գրանցում No 2694
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26202
73 (1) Իրավատեր Արման Աբրահամյան,
Երևան, Կոմիտասի 34/1, բն. 30, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Պրոյեկտ
ինտեր-ինվեստ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Նոր
Գեղի 2410, Ֆ. Թևոսյան փ. 105 շ., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.12.2021
____________________
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СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.12.2021

№

12/2

Տեղեկություններ
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

264 S

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

20.05.2021
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.12.2021

№

12/2

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

Գյուտի հայտը
հետ կանչված
Հայտատու(ները),
համարելու մասին
երկրի կոդը
որոշման թվականը

Հայտի
համարը

Հայտի
ներկայացման
թվականը

Գյուտի
անվանումը

AM20190066

03.06.2019

«ЭТ-Модерн»

Մխիթար Ժորժիկի
Խաչատրյան (AM)

10.09.2021

AM20190117

10.10.2019

«Հիդրո-
էլեկտրակայան»

Մխիթար Ժորժիկի
Խաչատրյան (AM)

10.09.2021

AM20210046

14.06.2021

«Հիդրոէլեկտրակայան»

Մխիթար Ժորժիկի
Խաչատրյան (AM)

10.09.2021
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

71
72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
16.12.2021

№

12/2

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2021.01
(11) 685
(13) Y
B64C 39/00
(21) AM20190021Y
(22) 13.02.2019
(72) Вардан Пенесян (AM)
(73) Вардан Пенесян, 0010, Ереван, Пушкина
15а, кв. 25 (AM)
(54) Летательный аппарат с вертикальным
подъемом
(57) Изобретение относится к летательным
аппаратам, в частности, к летательным
аппаратам с вертикальным подъемом.
Летательный аппарат с вертикальным
подъемом имеет фюзеляж и прикрепленный
к нему винтовой механизм, соединенный
с электрическими двигателями. Фюзеляж
устройства состоит из внешней и внутренней
частей, которые по отношению друг друга
установлены с возможностью поворота. К
внешней части прикреплены крылья самолета,
имеющие разные размеры, и винтовой механизм,
а в внутренней части фюзеляжа установлена
кругообразная пассажирская кабина.
Упрощается
направляющий
механизм
направления полета, 19 ил.
____________________

(51) 2021.01
(11) 686
(13) Y
C30B 29/00
H01L 31/00
(21) AM20210062Y
(22) 30.07.2021
(72) Гагик Айвазян (AM), Артур Агабекян (AM),
Мане Хачатрян (AM), Сурик Худавердян (AM),
Дмитрий Коваленко (BY), Алина Семченко (BY)
(73) Фонд “Национальный политехнический
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна
105 (AM)
(54) Способ изготовления тандемных
перовскит-кремний солнечных элементов
(57) Изобретение относится к области
преобразования
солнечной
энергии
в
электрическую и может быть использовано для
изготовления тандемных перовскит-кремний
солнечных элементов.

Согласно способу изготовления тандемных
перовскит-кремний солнечных элементов, на
светочувствительной поверхности нижнего
кремниевого солнечного элемента форми
руют
антиотражающий
текстурированный
слой.
На
него
монолитно
совмещают
верхний перовскитный солнечный элемент.
Антиотражающий
текстурированный
слой
формируют путем получения черного кремния.
Толщина формирующегося слоя составляет 0,31,0 мкм.
Упрощается
технологический
процесс
изготовления и повышается КПД, 3 ил.
____________________

(51) 2021.01
(11) 687
(13) Y
G01N 33/00
C02F 1/00
(21) AM20210075Y
(22) 07.09.2021
(72) Сурен Саргсян (AM)
(73) Сурен Саргсян (AM)
(54) Способ обескремнивания натуральных
вод
(57) Изобретение относится к области
аналитической химии, и может быть применено
для обескремнивания и очистки с высоким
процентом как питьевой, так и технической
воды.
Согласно
способу
обескремнивания
натуральных вод, pH воды, составляющей
55-65%
объема
продолговатого
сосуда,
доводят до pH=4,8-5,2. Воду замораживают
в
горизонтальном
положении
сосуда,
размораживают – в вертикальном положении.
После таяния льда осуществляют отбор
очищенной воды – не позднее 24 часов после
окончания таяния.
Повышается эффективность обескрем
нивания натуральных вод.
(74) А. Петросян
____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG

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

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

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

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

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

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

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

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

NO
NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

№

12/2

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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