ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Պ Ա Շ Տ Ո Ն ԱԿ ԱՆ
Տ Ե Ղ Ե Կ ԱԳ Ի Ր

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

№

05/1

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБС ТВЕННОС ТЬ

Սույն տեղեկագրում
զետեղված տեղեկությունները
համարվում են հրապարակված 2021 թվականի մայիսի 3-ից

Երևան

2021

Ереван

Բ Ո Վ ԱՆ Դ ԱԿ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

ԳՅՈՒՏԵՐ .................................................................................. 4, 50

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին........................ 6, 52
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ .............................................................. 7, 53

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին....................... 9, 55
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ......................................................... 10
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և
սպասարկման նշանների մասին................................................ 12

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների գրանցման
գործողության երկարաձգման մասին........................................ 42
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ............................................................................. 43
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ...................................................... 45
ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ. .................................................................... 56

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության
գործակալության կողմից 1995թ.
Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն, 3
Հեռ. (011) 597-534 հայտերի ընդունման բաժին
Հեռ. (011) 597-535 տեղեկատվականտեխնոլոգիական ապահովման բաժին

Издается Агентством интеллектуальной
собственности с 1995г.
Ереван, 0010, Площадь Республики,
Правительственный дом, 3
Тел. (374 11) 597-534 отдел приема заявок
Тел. (374 11) 597-535 отдел информационнотехнологического обеспечения

Internet: www.aipa.am
E-mail: armpat@aipa.am

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ИЗОБРЕТЕНИЯ........................................... 4, 50

INVENTIONS............................................4, 50

Сведения о выданных патентах................ 6, 52

Information on granted patents..............6, 52

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ................................. 7, 53

UTILITY MODELS.................................... 7, 53

Сведения о выданных патентах............... 9, 55

Information on granted patents.............. 9, 55

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ......................................... 10

TRADE MARKS............................................ 10

Сведения о зарегистрированных

Information on registered trade

товарных знаках и знаках обслуживания...... 12

marks and service marks............................ 12

Сведения о продлении действия

Information on renewal of effect

регистрации товарных знаков...................... 42

of trademark registration.......................... 42

УКАЗАТЕЛИ.................................................... 43

INDEXES..................................................... 43

СООБЩЕНИЯ................................................ 45

REPORTS................................................... 45

ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ................................ 56

TWO-LETTER CODES.................................. 56

ԳՅՈՒՏԵՐ

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

11
13

51

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

54

գյուտի անվանումը

56

տեղեկատվության աղբյուրներ

57

գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62

ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
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05/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2021.01
(11) 3439
(13) A
C09D 5/00
(21) AM20210006
(22) 27.01.2021
(72)
Արմեն
Սահակյան
(AM),
Լուսինե
Մարգարյան (AM), Արմին Խորոզյան (AM),
Հերմինե
Գրիգորյան
(AM),
Խաչատուր
Սահակյան (AM)
(73) «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի
անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական
ինստիտուտ» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Մաշտոցի 53 (AM)
(54) Կանաչ ներկ
(57)
Գյուտը
վերաբերում
է
ներկերի
բնագավառին,
մասնավորապես՝
բնական
ներկերի բաղադրակազմին:
Կանաչ ներկը ներառում է հիրիկի
ծաղիկների, ձիաձետի ընձյուղների, դժնիկի
կեղևների, մղամուճի տերևների, թանթրվենու
խակ պտուղների, եղինջի ծաղկաբույլերի
ջրային թուրմերը և բուսախեժի ջրային
թուրմը, բաղադրամասերի հետևյալ հարա
բերակցությամբ (զանգվ. %). հիրիկի ծաղիկների
ջրային թուրմ` 10.0-14.0, ձիաձետի ընձյուղների
ջրային թուրմ` 10.0-14.0, դժնիկի կեղևների
ջրային թուրմ՝ 10.0-14.0, մղամուճի տերևների
ջրային թուրմ՝ 10.0-14.0, թանթրվենու խակ
պտուղների ջրային թուրմ՝ 10.0-14.0, եղինջի
ծաղկաբույլերի ջրային թուրմ՝ 10.0-14.0 և
բուսախեժի ջրային լուծույթ՝ մնացածը։ Ընդ որում
հիրիկի ծաղիկների և ջրի հարաբերակցությունը
(1,0-2,0)։(3,0-4,0) է, ձիաձետի ընձյուղների և
ջրի հարաբերակցությունը (1,5-2,5)։(3,0-4,5)
է,   դժնիկի կեղևների և ջրի հարաբերակցու
թյունը
(1,0-2,0)։(8,0-10,0)
է,
մղամուճի
տերևների
և
ջրի
հարաբերակցությունը
(1,0-2,5)։(1,0-3,0)
է,
թանթրվենու
խակ
պտուղ
ների և ջրի հարաբերակցությունը (1,01,5)։(1,5-2,0) է, եղինջի ծաղկաբույլերի և ջրի

հարաբերակցությունը (1,5-3,5)։(1,8-3,0) է, իսկ
բուսախեժի ջրային լուծույթը 2։1 զանգվածային
հարաբերակցությամբ վերցված ծիրանենու և
նշենու բուսախեժերի ջրային խառնուրդ է։
Ընդլայնվում է բնական ներկերի տեսա
կանին:
____________________

(11) 3440
(51) 2021.01
(13) A
G01T 1/00
(21) AM20210003
(22) 18.01.2021
(72) Վահագն Հակոբյան (AM)
(73) Վահագն Հակոբյան, 0052, Երևան, Ծարավ
Աղբյուրի 55/5, բն. 220 (AM)
(54) Դոզիմետր
(57) Գյուտը վերաբերում է չափիչ սարքերին,
մասնավորապես՝ մթնոլորտում ռադիոակտիվ
ֆոնը չափելու, ինչպես նաև ռադիոակտիվ
նյութեր հայտնաբերելու և չափելու համար:
Դոզիմետրն ունի փնտրող գլխիկ և դրան
միացված կառավարման բլոկ: Փնտրող գլխիկն
ունի Հեյգերի հաշվիչ, իսկ կառավարման
բլոկը՝ ստեղնաշարով և մարտկոցներով
տրամաբանական հանգույց, դրան միացված
բարձր հաճախության գեներատոր և ցուցասարք:
Բարձր հաճախության գեներատորը միացված
է
Հեյգերի
հաշվիչին:
Տրամաբանական
հանգույցն իրականացված է միկրոկոնտրոլերի,
իսկ ցուցասարքը՝ հեղուկ բյուրեղային էկրանի
տեսքով: Բարձր հաճախության գեներատորը
թվային է, իսկ մարտկոցները՝ լիցքավորվող:
Փնտրող գլխիկն ունի նաև միկրոկոնտրոլերին
միացված ջերմաստիճանի թվային տվիչ:
Մեծացվում է դոզիմետրի ճշգրտությունը,
պարզեցվում է կառուցվածքը և հեշտացվում է
շահագործումը, 1 նկ.:
____________________

66

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11

արտոնագրի համարը

13
		
21
		

փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դաս ակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2021.01
(11) 608
(13) U
G02C 11/00
(21) AM20210005U
(22) 26.01.2021
(72) Սերգո Օգանով (AM)
(73) Սերգո Օգանով, 0033, Երևան, Վիկտոր
Համբարձումյան 10, բն. 85 (AM)
(54) Խելացի ակնոց
(57) Խելացի ակնոցն ունի շրջանակ՝ իր
երկու աղեղնակով: Առաջին և երկրորդ
աղեղնակները միացված են ոսպնյակների
համար օղագոտիներին, որոնք միմյանց հետ
կապված են կամրջակով: Առաջին աղեղնակում
տեղադրված է էլեկտրաէներգիայի աղբյուր,
որը պարունակում է լիցքավորման սխեմա և
կուտակիչ: Երկրորդ աղեղնակում տեղադրված
են միկրոկոնտրոլեր, աքսելերոմետր, գիրոսկոպ
և սրտի կծկումների հաճախականության տվիչ:
Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրն էլեկտրականորեն
միացված է միկրոկոնտրոլերին: Ակնոցն ունի
նաև արյան մեջ թթվածնի հագեցվածության
մակարդակի տվիչ, մարմնի ջերմաստիճանի
տվիչ, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի
տվիչ, շրջակա միջավայրի խոնավության
տվիչ, շրջակա միջավայրի լուսավորվածության

տվիչ: Արյան մեջ թթվածնի հագեցվածության
մակարդակի տվիչը, մարմնի ջերմաստիճանի
տվիչը և սրտի կծկումների հաճախականության
տվիչը տեղադրված են երկրորդ աղեղնակի
այն գոտում, որն ամենամոտն է օգտագործողի
քունքին: Դրանք ունեն դեպի ներս դիտարկման
հնարավորություն:
Շրջակա
միջավայրի
ջերմաստիճանի տվիչը, շրջակա միջավայրի
խոնավության տվիչը և շրջակա միջավայրի
լուսավորվածության տվիչը տեղադրված են
երկրորդ աղեղնակի վրա՝ երկրորդ աղեղնակի
և օղագոտու միացման մոտ: Դրանք ունեն
դեպի դուրս դիտարկման հնարավորություն:
Աքսելերոմետրը և գիրոսկոպը տեղադրված
են
երկրորդ
աղեղնակի
ներսում,
իսկ
օղագոտիները պարունակում են մագնիսներ`
պաշտպանիչ հագցվող
շերտը ամրակցելու
համար: Կուտակիչի լիցքավորման սխեման
կատարված է որպես անլար լիցքավորման
համար սարքի ընդունիչ:
Ընդլայնվում է ֆունկցիոնալ հնարավորու
թյունները և բարձրացվում է դրա օգտագործման
հարմարավետությունը, 3 նկ.:
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

05/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20192257		

(111) 32542

(210) 20200202

(111) 32544

(220) 07.11.2019

(151) 03.05.2021

(220) 06.02.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 07.11.2029
(730) «Գուապո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 32, AM
(442) 02.12.2019
(540)

			(181) 06.02.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(442) 02.03.2020
(540)

(526) «italian atmosphere» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների և սրճարանների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20192512		

(111) 32543

(220) 06.12.2019

(151) 03.05.2021

			(181) 06.12.2029
(730) Հրանտ Մովսիսյան, Երևան, Մոսկովյան
31, AM

(511)
դաս 33. 10 տարի և ավելի հնեցված
սպիրտից պատրաստված հայկական կոնյակ
(բրենդի). «Կանգուն» կամ «Արենի» տեսակի
խաղողից պատրաստված բարձորակ գինի:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20200207

(111) 32545

(220) 06.02.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 06.02.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(442) 02.03.2020
(540)

(442) 14.01.2020
(540)

(526) «FILM» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
35. գովազդային հոլովակների և
ֆիլմերի նկարահանումներ.
դաս
41. ֆիլմերի, տեսահոլովակների
նկարահանումներ, բացառությամբ գովազ
դային
ների. համերգների, ներկայացումների
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ):
____________________

(511)
դաս 33. 10 տարի և ավելի հնեցված
սպիրտից պատրաստված հայկական կոնյակ
(բրենդի). «Կանգուն» կամ «Արենի» տեսակի
խաղողից պատրաստված բարձորակ գինի:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20200841

(111) 32546

(220) 12.05.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 12.05.2030
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(730)
«Շտիգեն» ՍՊԸ, Երևան, Վիկտոր
Համբարձումյան 119, բն. 23, AM

05/1

№ՄԱՍ 1

(442) 16.07.2020
(540)

(442) 01.06.2020
(540)

(526) «ENERGY SYSTEMS» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:

(526) «ԴԱՅՆԸՐ», «DINER» բառերն ինքնուրույն

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ

պահպանության օբյեկտներ չեն:

կապույտ, սպիտակ և նարնջագույն գունային

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

համակցությամբ:
(511)
դաս
7. մեքենաներ, հաստոցներ,
էլեկտրական գործիքներ, շարժիչներ, բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների,
մեքենաների կցորդիչներ և փոխանցման
բացառությամբ
վերգետնյա
տարրեր,
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների.
գյուղատնտեսական
գոր
ծիք
ներ, բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների. ինկուբատորներ հավկիթների
համար. առևտրի ավտոմատներ.
դաս
11. լուսավորման, ջեռուցման,
հովացման, շոգու արտադրման, սննդա
մթերքի
ջերմամշակման,
սառեցման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման
չորացման,
և
սանիտարատեխնիկական
սարքեր
և
տեղակայանքներ.
դաս
12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 37. շինարարական ծառայություններ.
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ.
հանքարդյունաբերություն. նավթի և գազի
հորատում:
____________________

նարնջագույն, բաց և մուգ նարնջագույն, կանաչ,

(210) 20200934

(111) 32547

(220) 25.05.2020

(151) 03.05.2021

բաց կանաչ, դեղին, բաց մանուշակագույն,
կարմիր, մուգ շագանակագույն, կապույտ, սպի
տակ, սև և գազարագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
խորտկարանների ծառայություններ. սննդա
մթերքի պատրաստում, առաքում, մատուցում
և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ):
(740) Ներսես Իսաջանյան
____________________

(210) 20201041		

(111) 32548

(220) 09.06.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 09.06.2030
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Հանրա
պետության 37, AM
(442) 01.07.2020
(540)

			(181) 25.05.2030
(730) «Էյչ էնդ Էս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ Նովա
փ., տուն 72, AM
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

(526) «PREMIUM VODKA» արտահայտություն
ու «HONEY» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, մուգ շագանակագույն, ոսկեգույն, դեղին

05/1

№ՄԱՍ 1

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի Հայ
րապետյան Սերյոժայի, Երևան, Դուրյան 28, բն.
35, AM
(442) 16.07.2020
(540)

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. մեղրի օղի:
____________________

(210) 20201042		

(111) 32549

(220) 10.06.2020

(151) 03.05.2021

(526) «MADE IN ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն

			(181) 10.06.2030
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Հանրա
պետության 37, AM

պահպանության օբյեկտ չէ:

(442) 01.07.2020
(540)

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. տավարի մսով տոլմա (կաղամբով,
թփով). հավի մսով կիևյան կոտլետներ. տավարի
մսով կոտլետներ. հավի լանգետ. տավարի մսով
իշլի քյուֆթա. տավարի և խոզի մսով կուպատի.
բաստուրմա. մսով սուջուխ. մսով կուտապ.
դաս
30. բնական հումքով տորթեր և
խմորեղեններ. տավարի մսով պելմեններ.
տավարի մսով խինկալիներ. տավարի մսով
նրբաբլիթներ. մսով կարկանդակներ:
____________________

(526) «PREMIUM VODKA» արտահայտությունն ու
«ORIGINAL» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կապույտ և մոխրագույն գունային

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, սպիտակ և սև

(210) 20201125		

(111) 32551

(220) 18.06.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 18.06.2030
(730) «Լեմար Ջի» ՍՊԸ, Երևան, Ծերենցի 2-րդ
նրբ., տուն 6, AM
(442) 01.07.2020
(540)

համակցությամբ:
(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20201051		

(111) 32550

(220) 11.06.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 11.06.2030
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(526) «boba tea & much more» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
30.
սուրճ.
թեյ.
կակաո.
սրճային
բուրավետարարներ.
համեմանք.
թխվածքաբլիթ.
կոնֆետներ.
վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. սուրճի հումք. սուրճի
բուսական
փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն
քաղցր խմորից. կարամելներ (կոնֆետներ).
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. համեմունքներ.
քաղցրավենիք.
կայունարարներ
հարած
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառու
թյամբ եթերային էսենցիաների և եթերային
յուղերի. բնական քաղցրացնող նյութեր.
քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր. բակլայի
ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր.
սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից
պատրաստված
ուտելիքներ.
սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար.
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի
համար. կապակցող նյութեր պաղպաղակի
համար. բնական կամ արհեստական սառույց.
սառույց
սառեցման
համար.
գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների
համար.
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ. մակարդներ. խմորիչներ. մակարոն
(թխվածք). մեղր. պաստեղներ (հրուշակեղեն).
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). սորբեթ
(սառեցված աղանդեր). բրինձ. տապիոկա.
տապիոկայի ալյուր. սագո. տարտեր (մրգաբանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի
բուրա
վետարարներ խոհարարական նպա
տակների
համար.
սննդային
սառույց.
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակե
ղեն նշի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար,
բացառությամբ եթերային յուղերի. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. սուրճի հիմքով
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադի
հիմքով
ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ. մյուսլի. բրնձային բլիթներ.
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սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ).
արմավենու
շաքար.
թեյի
փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ.
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն է.
կրուասաններ. ջրիմուռով թեյ. սուրճի լցված
պարկուճներ.
դաս
32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
ոչ
ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ պատ
րաստելու համար. մրգահյութեր. օշարակներ
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ).
հանքային
ջրեր
(ըմպելիքներ).
սեղանի
ջրեր. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր
(ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների
համար. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված
ջուր. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ
մեղրի հիմքով. սմուզիներ (մրգերի կամ
բանջարեղենների
խառնուրդների
հիմքով
ըմպելիքներ). սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
էներգետիկ ըմպելիքներ.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվներ. գինիներ. ջին. լիկյոր.
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր. սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի.
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խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ռեստո
րանների ծառայություններ. բարերի ծառայու
թյուններ.
ժամանակավոր
բնակատեղով
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(730) «Ջիվան ռեստորանս» ՍՊԸ, Երևան,
Ամիրյան 2, 2/8, AM
(442) 16.09.2020
(540)

ապահովում։
____________________
(526) «RUSSIAN-ARMENIAN RESTAURANT»
(210) 20201169		

(111) 32552

(220) 26.06.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 26.06.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կոնստանտին
Ջավախյան
Լևոնի,
Երևան,
Արաբկիր,
Ա.Խաչատրյան 4/92, AM
(442) 17.08.2020
(540)

գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, կապույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201264		

(111) 32554

(220) 08.07.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 08.07.2030
(730) «Ֆրի նյուզ» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան
1/4, AM
(442) 03.08.2020
(540)

(526) «COFFEE» բառը և TASTY & REFRESHING»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. սուրճի վաճառք:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(526) «FREE NEWS», «ԱԶԱՏ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ»
արտահայտությունները և «.am» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(210) 20201257		

(111) 32553

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 08.07.2020

(151) 03.05.2021

կապույտ, կարմիր, սև և սպիտակ գունային

			(181) 08.07.2030

համակցությամբ:
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(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ. լրատվական գործակալությունների
ծառայություններ, այն է՝ լրատվության և (կամ)
տեղեկատվության տարածում համացանցում
սեփական կամ վարձակալության դոմեյն,
հոսթինգ ունեցող կայքի միջոցով:
____________________

(210) 20201434		

(111) 32555

(220) 27.07.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 27.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մերի Պողոսյան
Արայիկի, Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թ., շ. 20/1,
բն. 14, AM
(442) 17.08.2020
(540)

(526) Բացի «PEKI» գրառումից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կանաչ, մուգ շագանակագույն, նարնջագույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 31. գալետներ շների համար. կերեր
թռչունների համար. փռոցներ կենդանիների
համար. կենդանի ընտանի թռչուն. կենդանի
խայծ ձկնորսության համար. կերեր սենյակային
կենդանիների համար. բուրավետացված ավազ
սենյակային կենդանիների փռոցների համար.
դաս 44. ընտանի կենդանիների խնամք:
____________________

(210) 20201498

(111) 32556

(220) 10.08.2020
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			(181) 10.08.2030
(730) Սիմոն Սիմոնեան, Երևան, Դավիթաշեն,
թաղ. 4, 45/5, բն. 113, AM
(442) 01.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, կապույտ, կարմիր և նարնջագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 19. հայտարարությունների ոչ մետա
ղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. ալա
ասբեստացեմենտ.
ասբեստ
բաստր.
պարունակող շինարարական լուծույթներ. հեր
ձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթա
բեր ավազ. բրուտակավ. հրակայուն աղ յուսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատ
վածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ մետաղական ճաղաշարքեր. բիտում
ներ. խեժապատված շինարարական սղոցա
նյութեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
տանիքի հերձաններ (բաղդադի) (գոնտեր
տանիքածածկի համար). փեղկավոր ոչ մետա
ղական դռներ. բետոն. բետոնե շինարարական
տարրեր. բիտումային շինանյութեր. մասնակի
մշակված անտառանյութ. շինարարական ոչ
մետաղական տախտակամածներ. սոսնձած
բազմաշերտ ֆաներ. մշակված անտառանյութ.
ատաղձափայտ.
սղոցված
անտառանյութ.
ճանապարհային փայտե պատվածքներ. միա
շերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ.
փայտե երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ շինա
նյութեր. աղ յուսներ. աղ յուսակավ. կապակցող
նյութեր բրիկետավորման համար. հեռախոսի
ոչ
մետաղական
խցիկներ.
սուզարկղեր
ստորջրյա շինարարական աշխատանքների
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համար. կրաքար. ոչ մետաղական ջրհորդան
ներ (տանիքի). շինարարական ստվարաթուղթ.
բիտումավորված ստվարաթուղթ (շինարարա
կան). հրահեստ նյութեր (շամոտ). բուխարու ոչ
մետաղական ծածկեր. ոչ մետաղական շինա
րարական հիմն ակմախքներ. նյութեր ճանա
պարհաշինության
և
ճանապարհային
պատվածքների համար. կիր. շինարարական
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանք
ների համար. ծխնելույզի ոչ մետաղական խողո
վակներ. հրահեստ պատվածքներ ցեմենտի
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. սալեր
ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյութե
րից. ցեմենտից պատրաստված սյուներ. շեր
տաքարեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. ոչ
մետաղական կառուցվածքներ. շինարարական
թուղթ. շինարարական ապակի. ոչ մետաղա
կան քիվեր. քիվերի ոչ մետաղական ծեփածո
զարդեր շինարարության համար. ոչ մետաղա
կան կցվանքային մակադրակներ տանիքների
ջրամեկուսացման համար. ոչ մետաղական
անկյունակներ. ոչ մետաղական պատուհան
ներ. ոչ մետաղական դռներ. դիտահորերի ոչ
մետաղական կափարիչներ. ոչ մետաղական
տանիքապատվածքներ. չմշակված կավիճ.
քվարց (որձաքար). սանդուղքի ոչ մետաղական
աստիճաններ. ջրատար ոչ մետաղական խողո
վակներ. ջրմուղի ոչ մետաղական խողովակ
ներ. ջրատար խողովակների կափույրներ,
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. ոչ մետաղական լաստակ
ներ. բարձրաբերձ ուղղաձիգ ոչ մետաղական
կառուցվածք
էլեկտրահաղորդման
գծերի
համար. խողովակաշարերի ոչ մետաղական
ճյուղավորումն եր. գերեզմանների ոչ մետաղա
կան շրջանակներ. բիտումե տանիքապատ
վածքներ. ոչ մետաղական հեծաններ. ոչ
մետաղական խոզանոցներ. ոչ մետաղական
գոմեր. ոչ մետաղական հենարաններ. գերեզ
մանաքարեր (ոչ մետաղական). հուշատախ
տակներ
(ոչ
մետաղական).
թաղիք
շինարարության համար. լցակաղապարներ (ոչ
մետաղական). ցեմենտ վառարանների համար.
ցեմենտ դոմն ային վառարանների համար. քար.
պատուհանի շինարարական հայելապակի.
կավ. քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ.
ավազաքար շինարարության համար. ավազա
քարային խողովակներ. գիպս (շինանյութ). ոչ
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մետաղական շերտափեղկեր (շերտավարա
գույրներ). խարամ (շինանյութ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին
շերտափեղկեր, բացառությամբ մետաղականի
և մանածագործականի. հրթիռների թողարկ
ման տեղակայանքների ոչ մետաղական հար
թակներ. կավարամածներ (ոչ մետաղական).
կապակցող նյութեր ճանապարհային պատ
վածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարության համար. մանրահատակ.
ոչ մետաղական սանդղահեծաններ (աստիճան
ների մասեր). դռան կամ պատուհանի ոչ մետա
ղական միջակապեր. ճանապարհային լուսատու
պատվածքներ. ճանապարհային «մակադամ»
տեսակի խճային. շարժական ոչ մետաղական
կառուցվածքներ.
մարմար.
հատիկավոր
ապակի ճանապարհների գծանշման համար.
արհեստական նյութերից թերթեր և ժապավեն
ներ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
ոչ մետաղական կայմասյուներ. կաղնե տակա
ռատախտակ. շինարարական խճանկարներ.
կաղապարվող փայտանյութ. ոչ մետաղական
ծեփածո զարդեր շինարարության համար. ոչ
մետաղական բեկվածքներ շինարարության
համար. քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ
մետաղական երեսապատվածքներ շինարարու
թյան համար. ջրամեկուսացման ոչ մետաղա
կան մակադրակներ շինարարության համար.
ձիթակն շինարարական նպատակների համար.
ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ մետաղա
կան պարսպապատեր. ոչ մետաղական ցան
կապատեր. ազդանշանային ոչ մետաղական,
ոչ լուսատու և ոչ մեխանիկական պանելներ.
պատերի ոչ մետաղական շինարարական երես
վածք. սահադաշտեր (կառուցվածքներ) ոչ
մետաղական. թառեր. շինարարական քար.
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. շիրմա
քարեր. տուֆ. քարից պատրաստված իրեր. ոչ
մետաղական հատակներ. ոչ մետաղական
առաստաղներ. շերտաձողիկներ, շրիշակներ
շինարարության համար. ոչ մետաղական պատ
վածքներ շինարարության համար. տանիքների
ոչ մետաղական կղմինդրներ. ջրացատկի ոչ
մետաղական աշտարակներ, ցատկահարթակ
ներ. ոչ մետաղական դարպասներ. դռների ոչ
մետաղական լողաթներ, դռների ոչ մետաղա
կան փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագրասյու
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ներ. ոչ մետաղական հավանոցներ. ոչ
մետաղական չորսուներ. հավաքովի ոչ մետա
ղական հարթակներ. քարե տարողություններ.
նյութեր
ճանապարհային
պատվածքների
համար. դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ
մեխանիկական ազդանշաններ. ավազ, բացա
ռությամբ կաղապարախառնուրդի. շարժական
ոչ մետաղական ջերմոցներ. կայծքարահող
(կվարց). ոչ մետաղական սիլոսահորեր. արձան
ներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. կուպր
(շինանյութ). թրծակավ (շինանյութ). ոչ մետա
ղական տանիքածածկեր. ոչ մետաղական շիր
մաքարեր. կանաչապատ ոչ մետաղական
տաղավարներ (կառուցվածքներ). երկաթուղա
յին ոչ մետաղական փայտակոճեր. ոչ մետաղա
կան ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ մետաղական
կոշտ խողովակներ շինարարության համար.
պատուհանի փեղկավոր ոչ մետաղական ապա
կեկալներ. մեկուսիչ շինարարական ապակի.
պատուհանի ապակի, բացառությամբ տրանս
պորտային միջոցների պատուհանների համար
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատուհանի
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական մեծա
վանդակներ թռչունների համար (կառուցվածք
ներ). ձողաքանոններ (ատաղձագործական
աշխատանքների համար). քսիլոլիթ (արհես
տական շինանյութ). կառանման ոչ մետաղա
կան ճոպանասյուներ. լողուն նավամատույցներ
նավերի կառանման համար. պատերի պատ
վածքի ոչ մետաղական պանելներ. ակվարիում
ներ
(կառուցվածքներ).
ոչ
մետաղական
շինարարական ամրանավորող նյութեր. ամրա
նավորած ապակի. գեղարվեստական իրեր
քարից, բետոնից կամ մարմարից. ոչ մետաղա
կան լոգնոցներ (կառուցվածքներ) թռչունների
համար. ոչ լուսատու ազդալողաններ. լողավա
զաններ (կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. ոչ
մետաղական շինանյութեր. ոչ մետաղական
կաղապարամածներ բետոնի համար. ոչ մետա
ղական տեղակայանքներ հեծանիվն երի կայան
ման
համար.
ճանապարհային
քարե
պատվածքներ. ստվարաթուղթ փայտանյութի
զանգվածից շինարարության համար. կիսանդ
րիներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. լողա
փի ոչ մետաղական խցիկներ. փոշեցիրով
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ներկելու ոչ մետաղական խցիկներ. ոչ մետա
ղական սյուներ. լուսամուտների ոչ մետաղա
կան շրջանակներ. դռան ոչ մետաղական
արմատուր. ոչ մետաղական հիմն ակմախքներ
ջերմոցների համար. կավակրաքար. ծխնելույզ
ների ոչ մետաղական թասակներ. շինարարա
կան ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ մետաղական
սալիկներ հատակների համար. ոչ մետաղական
դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ մետաղական
գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ մետաղական
երկարիչներ. ոչ մետաղական ծխնելույզներ. ոչ
մետաղական սալեր ճանապարհային պատ
վածքների համար. ցամաքուրդային ոչ մետա
ղական
խողովակներ.
ցամաքուրդային
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստված
ների. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. շինարա
ոչ
մետաղական
պանելներ.
րական
արձանիկներ, պատկերներ քարից, բետոնից
կամ մարմարից. մահարձաններ (ոչ մետաղա
կան). գերեզմանի ոչ մետաղական քարակո
թողներ. ճանապարհային ոչ մետաղական
վթարային պաշտպանակներ. փոստարկղեր
քարից կամ աղ յուսից. եռակալված եղեգասեղ
միչներ (շինանյութ). ճնշումային ոչ մետաղա
կան խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիումն երի
համար. ավազ ակվարիումն երի համար. ոչ
մետաղական
խողովակներ
օդափոխման
տեղակայանքների և օդորակիչների համար.
գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր
(շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետաղական
ցանցեր. ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված ոչ
մետաղական ծածկեր տանիքի համար. ոչ
մետաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ մետա
ղական շինանյութեր. հավաքովի ոչ մետաղա
կան տներ (պատրաստի հավաքակազմեր).
ծիրանաքար (պորփյուր). փողոցի ոչ մետաղա
կան ջրհորդաններ. ոչ մետաղական տուրնի
կետներ. շիրմաքարերի ոչ մետաղական
ցուցնակներ. փայտե հատակապատվածքներ.
ոչ մետաղական հախճասալիկներ հատակների
համար. տանիքների ոչ մետաղական փորակա
վոր կղմինդրներ. ոչ մետաղական սալիկներ
պատերը երեսապատելու համար. ոչ մետաղա
կան սալիկներ շինարարության համար.
վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ մետաղական
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի
շենքերի համար. կառուցվածքների համար ոչ
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մետաղական սյուներ. կառուցվածքների համար
ոչ մետաղական բարձակներ, կառուցվածքների
համար ոչ մետաղական կալունակներ. կառուց
վածքների ոչ մետաղական երեսապատվածք
ներ. պլաստիկից եզրագոտիներ լանդշաֆտային
դիզայնի համար. ռետինե նեցուկներ շենքերի
սեյսմամեկուսացման համար. ոչ մետաղական
զրահապատվածքներ. ոչ մետաղական դրոշա
կաձողեր (կառուցվածքներ). երկկողմ բացվող,
ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ մետաղական
ծալովի դռներ. ձայնամեկուսիչ շարժական ոչ
մետաղական խցիկներ. ոչ մետաղական ձայ
նային վահանակներ.
դաս 33. անա
նու
խի թրմօ
ղի. սպիր
տա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 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 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիրների
ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձակա
լություն. միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառայու
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններում. պարտքերի
բռնագանձման գործակալությունների ծառա
յություններ. ապահովագրման միջնորդություն.
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) ֆինան
սական ծառայություններ. ապահովագրություն.
բանկային ծառայություններ. անշարժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
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հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահարաններում. դրամահավաքների կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննու
թյուն. ֆինանսական գնահատումն եր (ապահո
վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակա
լական ծառայություններ. ֆինանսավորում.
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղատնտե
սական ձեռնարկությունների վարձակալություն.
առողջության
ապահովագրություն.
ապա
հովագրություն դժբախտ պատահարներից
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների գնահատում. վճարագ
րերի իսկության ստուգում. խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում.
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվու
թյան տրամադրում. թանկարժեք իրերի գնա
հատում. դրամագիտական իրերի գնահատում.
վարձակալական վճարների գանձում. դրոշմա
նիշների գնահատում. արժեթղթերի թողարկում.
արժեքավոր իրերի պահպանություն. բորսա
յական գնանշումն եր. վարկային քարտերի
թողարկում. գրասենյակների վարձակալություն
(անշարժ գույք). կենսաթոշակների վճարման
ծառայություններ.
ֆինանսական
հովանա
վորություն. բանկային գործառնությունների
առցանց իրականացում. առևտրաարդյունաբե
րական գործունեության լուծարք (ֆինանսական
ծառայություններ). վերանորոգման արժեքի
ֆինանսական գնահատում. ածխածնային վար
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կեր իրականացնելու միջնորդություն. անտառի
ֆինանսական գնահատում. բրդի ֆինանսա
կան գնահատում. վարկավորում գրավի դիմաց.
պահեստային (ապահովագրական) ֆոնդերի
ծառայություններ. միջնորդային ծառայություն
ներ. խորհր
դատ
վու
թյուն պարտքի հետ կապ
ված հարցերով. շինարարական նախագծերի
ֆինանսավորման կազմակերպում. ֆինան
սական տեղեկատվության տրամադրում վեբկայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճարների
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված
ների համար երաշխավորման ծառայություններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխա
տանքի համար գրասենյակների վարձույթ.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատումն եր.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ. վիր
տուալ արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում.
մտավոր սեփականության ակտիվն երի ֆինան
սական գնահատում. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրա
ուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակ
ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ
արժույթների ֆինանսական փոխանակումն եր.
դաս 37. կա
հույ
քի խնամք. լու
սան
կար
չական ապարատների վերանորոգում. էլեկտ
րասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում.
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինք
նաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. լվաց
քատների ծառայություններ. գոլորշու կաթ
սաների մաքրում և վերանորոգում. այրիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
բուլդոզերների
վարձույթ.
գրասենյակային
սարքավորումն երի և տեխնիկայի տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. հրդեհային ազդաս արքերի տեղադրում և
վերանորոգում. հակաառևանգման համակար
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գերի տեղադրում և վերանորոգում. կահույքի
պաստառների վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում.
շինարարական տեխնիկայի վարձույթ. նավաշի
նություն. հագուստի վերականգնում. ջեռուցման
սարքավորումն երի տեղադրում և վերանորո
գում. կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների
մաքրում. անկիզելի պահարանների վերանո
րոգում և տեխնիկական սպասարկում. օդի
լավորակման սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. շինարարություն. ստորջրյա
շինարարություն. շինարարական աշխատանք
ների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերահսկողություն.
հագուստի վերանորոգում. կաշվե իրերի մաք
րում, վերանորոգում և խնամք. խոհանոցային
սարքավորումն երի տեղադրում. շինարարա
կան կառուցվածքների քանդում. հակակոռոզի
ական մշակում. ախտահանում. ցուցանակների
ներկում և նորացում. պահեստների կառուցում
և վերանորոգում. շինարարական կառուց
վածքների հերմետիկացում. էքսկավատորների
վարձույթ. պատուհանների լվացում. կինոպրո
յեկտորների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. վառարանների տեղադրում և
վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում, վերանո
րոգում և խնամք. տրանսպորտային միջոցների
յուղում. հագուստի մաքրում. ժամացույցների
վերանորոգում և խնամք. արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառուցում. ոռոգման սար
քավորումն երի տեղադրում և վերանորոգում.
կառույցների մեկուսացում. տրանսպորտա
յին միջոցների լվացում. սպիտակեղենի լվացք.
լվացք.
մեքենայական
սարքավորումն երի
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. քարաշինարարական աշխա
տանքներ. կահույքի վերականգնում. ծովա
պատնեշների կառուցում. հագուստի արդուկում
գոլորշիով. խողովակաշարերի, նավթամուղ
ների կառուցում և տեխնիկական սպասարկում.
պատերի պաստառապատում. անձրևի հովա
նոցների վերանորոգում. արևի հովանոցների
վերանորոգում. կահույքի պաստառապատում.
ներկարարական աշխատանքներ. չեչաքարով
կամ ավազով մշակում. ծեփագործական աշխա
տանքներ. ջրմուղ և գազա-փականագործական
տեխնիկական աշխատանքներ. տրանսպոր
տային միջոցների փայլեցում. պոմպերի վերա
նորոգում. նավահանգիստների կառուցում.
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կրծողների ոչնչացում. դողերի պահպանաշեր
տերի վերականգնում. սառնարանային սար
քավորումն երի տեղադրում և վերանորոգում.
սպիտակեղենի արդուկում. կրկնական անա
գապատում` կլայեկում. գամում. տրանս
պորտային
միջոցների
հակակոռոզիական
մշակում. տրանսպորտային միջոցների տեխ
նիկական սպասարկման կայաններ (վառելի
քով լցավորում և սպասարկում). հեռախոսների
տեղադրում և վերանորոգում. տրանսպորտա
յին միջոցների տեխնիկական սպասարկում.
լաքապատում. տրանսպորտային միջոցների
մաքրում. վնասված տրանսպորտային միջոց
ների վերանորոգում. մաքրող մեքենաների
վարձույթ. վնասատուների ոչնչացում, բացառու
թյամբ գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության.
շինարարական
փայտամածների
մոնտա
ժում. աղ յուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի
մաքրում. չոր մաքրում. շինարարության հար
ցերով տեղեկատվության տրամադրում. վերա
նորոգմանը վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. դանակների սրում. լեռնահան
քային օգտակար հանածոների արդյունահա
նում. հանքերի շահագործում. ճանապարհների
սալարկում. զմռնիտե թղթով մշակում. ստորջ
րյա վերանորոգման աշխատանքներ. շեն
քերի մաքրում (արտաքին մակերևույթների).
դողածածկանների
ռետինացում
(վուլկա
(վերանորոգում).
հորատանցքերի
նացում)
հորատում. տոնավաճառային կրպակների և
տաղավարների կառուցում. համակարգիչների
տեղադրում, սպասարկում և վերանորոգում.
էլեկտրական սարքավորումն երի աշխատան
քում խանգարումն երի վերացում. ամբողջովին
կամ մասնակի մաշված շարժիչների վերա
նորոգում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշ
ված մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ
կռունկների վարձույթ (շինարարական սար
քավորում). փողոցները մաքրող մեքենաների
վարձույթ. տանիքածածկային աշխատանքներ.
արհեստական ձյան ծածկույթ ստեղծելու ծառա
յություններ. փողոցների մաքրում. անվտանգու
թյան կողպեքների վերանորոգում. արվեստի
ստեղծագործությունների
վերականգնում.
երաժշտական գործիքների վերականգնում.
դռների և պատուհանների տեղադրում. լողա
վազանների խնամք. տոներային քարթրիջների

05/1

№ՄԱՍ 1

լիցքավորման ծառայություններ. խորհրդատվու
թյուն շինարարության հարցերով. ատաղձա
գործական աշխատանքներ. նավթի և գազի
խորը հորատանցքերի հորատում. ցամաքուր
դային պոմպերի վարձույթ. լվացքի մեքենա
ների վարձույթ. էլեկտրահաղորդման գծերի
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
կուտակիչների լիցքավորում. անիվն երի հավա
սարակշռման ծառայություններ. երաժշտական
գործիքների լարում. մալուխների անցկացում,
տեղադրում. բժշկական գործիքների ախտա
հանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման ծառա
յություններ. վնասատուների դեմ պայքարի
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղատն
տեսական, ակվակուլտուրայի, այգեգործա
կան և անտառային տնտեսության. ամանեղեն
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն
չորացնելու մեքենաների վարձույթ. շինհրապա
րակներում հաղորդակցուղիների տեղակայում.
էլեկտրիկների ծառայություններ. ջրհեղեղից
պաշտպանվելու սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. ձնահեռացում. թանաքային
քարթրիջների լիցքավորման ծառայություններ.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լից
քավորում. տնավարության ծառայություններ
(մաքրման ծառայություններ). բջջային հեռա
խոսների կուտակիչների լիցքավորման ծառա
յություններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ ման
րէաբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության
հարցերով.
հատա
կագծերի մշակում շինարարության բնագավա
ռում. տեխնոլոգիական հետազոտություններ.
նավթահորերի հսկողություն. հետազոտություն
ներ կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերի
երի ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն.
դիզայներների ծառայություններ փաթեթավոր
ման բնագավառում. նյութերի փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
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համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային
համակարգերի
նախագ
ծում. ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնի
կական վերահսկողություն. համակարգչային
ծրագրերի բազմացում. տվյալների կամ փաս
տաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից
էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղ
ծում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ
անձանց համար. համակարգչային կայքերի
տեղադրում (վեբ-կայքերի). համակարգչա
յին ծրագրային ապահովման տեղակայում.
ամպերի ցրում. տվյալների և տեղեկատվա
կան ծրագրերի կերպափոխում, բացառությամբ
ֆիզիկական կերպափոխման. խորհրդատ
վություն ծրագրային ապահովման հարցերով.
վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական
համակարգերի
պաշտպանություն
վիրուս
ներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայողու
թյան հարցերով. հետազոտություններ շրջակա
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում.
ինտերնետի համար որոնման միջոցների
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն (ձեռագ
րաբանություն). ջերմոցային գազերի արտանե
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տումն երի կրճատման հետ կապված գիտական
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում. անտառի որակի գնահատում. բրդի
որակի գնահատում. հեռակա հասանելիության
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ.
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի ոլոր
տում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհր
դատվություն. ծրագրային ապահովում որպես
(SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն.
գիտական
հետազոտություններ.
սերվեր
ների հոսթինգ. կլինիկական փորձարկումն եր.
տվյալների պահեստային հեռապատճենման
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային
պահպանում. համակարգչային տեխնոլոգի
աների և ծրագրավորման վերաբերյալ տեղե
տրամադրում
վեբ-կայքերի
կատվության
միջոցով.
աշխարհագրական
քարտեզներ
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» հաշ
վարկման ծառայություններ. տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ծառայություններ, որոնք
տրամադրվում են արտաքին ռեսուրսների
(աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլոգիական
հարցերով խորհրդատվություն. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհր
հեռահաղորդակցական
դատվություններ.
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվա
կան ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը
կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային
վերահսկում համացանցի միջոցով տեղեկատ
վության գողությունը հայտնաբերելու համար.
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վարկային քարտերով գործարքների էլեկտ
րոնային վերահսկում համացանցի միջոցով
խարդախությունները հայտնաբերելու համար.
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրա
յին ապահովման հրատարակման շրջանակ
ներում. հարթակ որպես ծառայություն (PaaS).
համակարգչային հարթակների կատարելա
գործում. այցեքարտերի ձևավորում. գիտա
կան և տեխնոլոգիական հետազոտություններ
բնական աղետների ոլորտում. նավթի, գազի և
հանքարդյունաբերության ոլորտներում հետա
խուզական ծառայություններ. գիտական և
տեխնոլոգիական հետազոտություն արտոնագ
րային քարտեզագրման ոլորտում. հետազո
տություններ շինարարական աշխատանքների
ոլորտում.
հետազոտություններ
հեռահա
ղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում.
հետազոտություններ եռակցման ոլորտում.
բժշկական հետազոտություններ. գովազդային
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում. հաշվիչ
ների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի սպառման
հաշվառման համար. էլեկտրոնային առևտ
րի գործարքների ժամանակ օգտագործողի
վավերացման ծառայություններ. օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ՝ օգտա
գործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան
առցանց ծրագրային ապահովման հավելված
ների համար.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
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րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
սենյակների, դահլիճների վարձակալում հավաք
ների համար. վրանների վարձույթ. խոհանո
ցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ
սարքերի վարձույթ. լուսավորող սարքերի վար
ձույթ. մթերքից խոհարարական արձանիկների
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման համար
ընդունարանների ծառայություններ (ժաման
ման և մեկնման կառավարում). վաշոկու ռես
տորանների ծառայություններ. արիշտա ուդոնի
և արիշտա սոբայի ռեստորանների ծառայու
թյուններ. սննդի ձևավորում. տորթերի ձևա
վորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի բարե
րի ծառայություններ:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20201522		

(111) 32557

(220) 12.08.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 12.08.2030
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան
185, բն. 29, AM
(442) 01.10.2020
(540)

(511)
դաս 7. փոփոխական հոսանքի գեներա
տորներ. օդային ճնշակներ:
____________________

(210) 20201535		

(111) 32558

(220) 13.08.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 13.08.2030

24
24

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ա. Արմենակյան
61, AM
(442) 01.09.2020
(540)
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դաս 31. կենդանի անասուններ. անաս
նակեր. թեփից խառնակեր անասունների
համար. ըմպելիքներ կենդանիների համար:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(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. տանձօղի.
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) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20201537		

(111) 32559

(220) 13.08.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 13.08.2030
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ա. Արմենակյան
61, AM
(442) 01.09.2020
(540)

(210) 20201635		

(111) 32560

(220) 25.08.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 25.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լաուրա Հովհան
նիսյան, Երևան, Մաշտոցի պող., շ. 18, 20/1, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար
դագույնով:
(511)
դաս
3. լաքեր եղունգների համար.
կոսմետիկական
հավաքածուներ.
կոսմե
տիկական միջոցներ. կոսմետիկական կրեմներ.
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար:
____________________

(210) 20201646		

(111) 32561

(220) 27.08.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 27.08.2030
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(526) «AGRO» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 29. միս. պանիրներ. կաթ. կաթնա
մթերք,
մասնավորապես՝
կաթի
գերա
կշռությամբ
կաթնային
ըմպելիքներ,
կաթնաթթվային ըմպելիքներ, յոգուրտ, կեֆիր,
թթվասեր, կաթնաշոռ.

(511)
դաս 33. խաղողի հայկական բնիկ սոր
տերից պատրաստված գինիներ:
____________________

25
25

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

(210) 20201684

(111) 32562

(210) 20201698

(111) 32564

(220) 31.08.2020

(151) 03.05.2021

(220) 02.09.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 31.08.2030
(730) «Քիդս քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Աղայան 7,
բն. 29, AM

			(181) 02.09.2030
(730) «Թերմո-ար» ՍՊԸ, Երևան, Ձորափի
40/69, AM

(442) 16.11.2020
(540)

(442) 16.11.2020
(540)

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «HATIS» բառից,

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն, սպիտակ,
սև և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ):
____________________

(210) 20201689

(111) 32563

(220) 01.09.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 01.09.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ
Նովա 6/27, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(511)
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________
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միր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 11. սարքվածքներ օդի սառեցման
համար. ջրատաքացուցիչներ. օդափոխիչներ
(օդի լավորակում). ջեռուցման կաթսաներ.
ջեռուցման
կաթսաների
խողովակներ.
ջեռուցման-տաքացման
սարքեր,
որոնք
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային
վառելիքով.
կենտրոնական
ջեռուցման
ռադիատորներ.
օդորակիչներ.
գազի
կաթսաներ.
ջեռուցման
ռադիատորներ.
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ:
____________________

(210) 20201803

(111) 32565

(220) 17.09.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 17.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Թերեզա Կանեց
յան, Երևան 0054, Դավիթաշեն. Ա. Միկոյան
25, բն. 110, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(511)
դաս 35. կահույքի խանութների կողմից
մատուցվող մանրածախ և մեծածախ առևտրի
ծառայություններ:
____________________

26
26

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

(210) 20201893

(111) 32566

(220) 25.09.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 25.09.2030
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(442) 02.11.2020
(540)

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

(210) 20201924		

(111) 32567

(220) 30.09.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 30.09.2030
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ.
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM
(442) 16.10.2020
(540)

05/1

№ՄԱՍ 1

(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 ըմպելիքներ
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ
(հայկական 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) 20202005

(111) 32568

(220) 16.10.2020

(151) 03.05.2021

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ, կապույտ, կարմիր, բաց և մուգ նարնջա
գույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. թվային ստորագրություն.
դաս
35. տվյալների ավտոմատացված
հիմն ապաշարների վարում. տեղեկատվության
հավաքում տվյալների համակարգչային հիմ
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27

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

նապաշարներում. տեղեկատվության կանո
նակարգում
տվյալների
համակարգչային
հիմն ապաշարներում. վեբ-կայքերի երթևեկի
օպտիմալացում. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. գրանցամատյանների տեղեկատվու
թյան թարմացում և պահում.
դաս 38. համակարգչի միջոցով հաղոր
դագրությունների և պատկերների փոխան
ցում. էլեկտրոնային նամակների հաղորդում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
թվային ֆայլերի հաղորդում. տվյալների հոսքի
փոխանցում.
դաս 42. ծրագ
րա
յին ապա
հով
ման մշա
կում. ծրագրային ապահովման արդիակա
նացում. ծրագրային ապահովման վարձույթ.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. վեբկայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպասար
կում երրորդ անձանց համար. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. տվյալների էլեկտրոնային
պահպանում. տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների ոլորտում արտաքին (աութսորս) ծառա
յությունների
տրամադրում.
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում և
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայու
թյուններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
տվյալների
անվտանգության հարցերով. տվյալների կոդա
վորման ծառայություններ. ծրագրային ապա
հովման մշակում ծրագրային ապահովման
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն:
____________________

(210) 20202018		

(111) 32569

(220) 19.10.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 19.10.2030
(730) «Առգե բիզնես» ՍՊԸ, 0043, Երևան,
Շարուրի 47/1, AM

05/1

№ՄԱՍ 1

(442) 02.11.2020
(540)

(526) «Գնիր Օրիգինալը» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 35. ներմուծման-արտահանման գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գովազ
դային նյութերի տարածում. ապրանքների
ցուցադրում. նմուշների տարածում. գովազդ.
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքնե
րով ապահովում). գովազդային ժամանակի
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության
բոլոր միջոցներում. մանրածախ վաճառքի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով. գնման պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում.
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում:
____________________

(210) 20202047

(111) 32570

(220) 23.10.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 23.10.2030

28
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(730) «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան,
Թբիլիսյան խճ. 43, AM

(526) «YEREVAN» բառը և «TECH PARK» արտա

(442) 18.12.2020
(540)

օբյեկտներ չեն:

05/1

№ՄԱՍ 1

հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, բաց կապույտ և դեղին գունային

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԼԻՐ» արտահայտությունը և «2019» թվա
կանն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:

համակցությամբ:
(511)
դաս 9. համակարգչային գրառված ծրա
գրային ապահովում.
դաս
36. ՏՏ ոլորտի կազմակերպու
թյուններին անշարժ գույքի վարձակալության
տրամադրում.
դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառա
յություններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. վեբկայքերի
տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց
համար (ծառայություններ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտում):
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, մոխրագույն և արծաթագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
41. ուսումնա-մարզական (կրթա
կան, այդ թվում՝ լրացուցիչ կրթական,
մարզաառողջարարական) ծառայություններ:
____________________

(210) 20202054

(111) 32571

(220) 27.10.2020

(151) 03.05.2021

(210) 20202056

(111) 32572

(220) 27.10.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 27.10.2030
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 16.11.2020
(540)

			(181) 27.10.2030
(730) «Վիասֆեր տեխնոպարկ» ՓԲԸ, Երևան,
Արշակունյաց 41, AM
(442) 16.11.2020
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(210) 20202092

(111) 32573

(220) 06.11.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 06.11.2030
(730) «Դե-ֆակտո» ինֆորմացիոն վերլուծական
գործակալություն, Երևան 0023, Արշակունյաց
4, AM
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դաս 37. շինարարություն. շինարարության
հարցերով տեղեկատվության տրամադրում.
շինարարական աշխատանքների (ստուգիչկառավարիչ) վերահսկողություն.
դաս 43. հյուրանոցային համալիր:
____________________

(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս 18. դրամապանակներ. պայուսակներ.
դաս 25. կոշիկ. հագուստ. աքսեսուարներ,
այն
է՝
փողկապներ,
կրծքի
գրպանի
թաշկինակներ, ժապավենակապ փողկապներ
լայն եզրերով:
____________________

(210) 20202177		

(111) 32574

(220) 20.11.2020

(151) 03.05.2021

(210) 20202181		

(111) 32575

(220) 23.11.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 23.11.2030
(730) Վազգեն Էմիլի Բալաբեկյան, Երևան,
Ավետ Ավետիսյան 21, բն. 15, AM
(442) 01.12.2020
(540)

			(181) 20.11.2030
(730) «Վաղարշ և որդիներ կոնցեռն» ՍՊԸ,
Երևան, Մ. Խորենացի 24, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(526) «LAW FIRM» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց կապույտ, ոսկեգույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ոսկերչական իրերի խանութների
կողմից մատուցվող առևտրի մանրածախ
ծառայություններ.

(210) 20202188

(111) 32576

(220) 24.11.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 24.11.2030
(730) Գոհար Զալիբեկյան, Երևան, Դեմիրճյան
27/1, բն. 1, AM
(442) 18.12.2020
(540)
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(511)
դաս 9. համակարգչային գրառված ծրա
գրային ապահովում. համակարգչային ծրագ
րային ապահովման հարթակներ, գրառված
կամ բեռնվող.
դաս 35. աշխատանքի վարձելու գործակա
լությունների ծառայություններ. խորհրդատվու
թյուն գործարարության կազմակերպման և
կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվու
թյուն աշխատակիցների անձնակազմը կառա
վարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով.
ապրանքների ցուցադրում. շուկայի ուսումն ա
սիրություն. հետազոտություններ գործարարու
թյան ասպարեզում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում. գովազդ. մասնագիտական
խորհրդատվություն գործարարության ասպա
րեզում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. գովազդ փոս
տով. տեղեկատվության հավաքում տվյալ
ների համակարգչային հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ
ների համակարգչային հիմն ապաշարներում.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ենթակապալառուի
ծառայություններ
ցում.
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). մար
քեթինգ (շուկայավարում). վաճառքի օժան
համար
որոնման
համակարգի
դակման
օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտի
մալացում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. սպառողների
հավատարմության ծրագրերի կառավարում.
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և
կնքում երրորդ անձանց համար. առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի
ցանկի տրամադրում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. օգտագործողների վարկանիշ
ների տրամադրում առևտրային կամ գովազդա
յին նպատակներով. սպառողի պրոֆիլավորում
առևտրային կամ մարքեթինգային նպատակնե
րով.
դաս 36. սպա
սար
կում վար
կա
յին քար
տերով. սպասարկում դեբետ քարտերով.
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էլեկտրոնային դրամապանակներով վճարման
ծառայություններ.
դաս 37. կա
հույ
քի խնամք. լու
սան
կար
չական ապարատների վերանորոգում. էլեկտ
րասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում.
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինք
նաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. լվաց
քատների ծառայություններ. գոլորշու կաթ
սաների մաքրում և վերանորոգում. այրիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
բուլդոզերների
վարձույթ.
գրասենյակային
սարքավորումն երի և տեխնիկայի տեղադրում.
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. հրդեհային ազդաս արքերի տեղադրում և
վերանորոգում. հակաառևանգման համակար
գերի տեղադրում և վերանորոգում. կահույքի
պաստառների վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում.
շինարարական տեխնիկայի վարձույթ. նավաշի
նություն. հագուստի վերականգնում. ջեռուցման
սարքավորումն երի տեղադրում և վերանորո
գում. կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների
մաքրում. անկիզելի պահարանների վերանո
րոգում և տեխնիկական սպասարկում. օդի
լավորակման սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. շինարարություն. ստորջրյա
շինարարություն. շինարարական աշխատանք
ների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերահսկողություն.
հագուստի վերանորոգում. կաշվե իրերի մաք
րում. վերանորոգում և խնամք. խոհանոցային
սարքավորումն երի տեղադրում. շինարարա
կան կառուցվածքների քանդում. հակակոռոզի
ական մշակում. ախտահանում. ցուցանակների
ներկում և նորացում. պահեստների կառուցում
և վերանորոգում. շինարարական կառուց
վածքների հերմետիկացում. էքսկավատոր
ների վարձույթ. պատուհանների լվացում.
կինոպրոյեկտորների վերանորոգում և տեխնի
կական սպասարկում. վառարանների տեղադ
րում և վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում.
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. ժամա
ցույցների վերանորոգում և խնամք. արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների կառուցում.
ոռոգման սարքավորումն երի տեղադրում և
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վերանորոգում. կառույցների մեկուսացում.
տրանսպորտային միջոցների լվացում. սպի
տակեղենի լվացք. լվացք. մեքենայական սար
քավորումն երի տեղադրում. վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. քարաշինարա
րական աշխատանքներ. կահույքի վերականգ
նում. ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի
արդուկում
գոլորշիով.
խողովակաշարերի,
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկա
կան սպասարկում. պատերի պաստառապա
տում. անձրևի հովանոցների վերանորոգում.
արևի հովանոցների վերանորոգում. կահույքի
պաստառապատում. ներկարարական աշխա
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում.
ծեփագործական աշխատանքներ. ջրմուղ և
գազա-փականագործական
տեխնիկական
աշխատանքներ. տրանսպորտային միջոցների
փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում. դողե
րի պահպանաշերտերի վերականգնում. սառ
նարանային սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. սպիտակեղենի արդուկում.
կրկնական անագապատում` կլայեկում. գամում.
տրանսպորտային միջոցների հակակոռոզի
ական մշակում. հեռախոսների տեղադրում և
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկում. լաքապատում.
տրանսպորտային միջոցների մաքրում. վնաս
ված տրանսպորտային միջոցների վերա
նորոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ.
վնասատուների ոչնչացում, բացառությամբ
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե
գործական և անտառային տնտեսության.
շինարարական փայտամածների մոնտաժում.
աղ յուսի շարում. չոր մաքրում. դանակների
սրում. լեռնահանքային օգտակար հանածո
ների արդյունահանում. հանքերի շահագոր
ծում. ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե
թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտա
քին
մակերևույթների).
դողածածկանների
ռետինացում (վուլկանացում) (վերանորոգում).
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառա
յին կրպակների և տաղավարների կառուցում.
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորում
ների աշխատանքում խանգարումն երի վերա
ցում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշված
շարժիչների վերանորոգում. ամբողջովին կամ
մասնակի մաշված մեքենաների վերականգ
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նում. վերամբարձ կռունկների վարձույթ (շինա
րարական սարքավորում). փողոցները մաքրող
մեքենաների վարձույթ. տանիքածածկային
աշխատանքներ. արհեստական ձյան ծածկույթ
ստեղծելու ծառայություններ. փողոցների մաք
րում. անվտանգության կողպեքների վերանո
րոգում. արվեստի ստեղծագործությունների
վերականգնում. երաժշտական գործիքների
վերականգնում. դռների և պատուհանների
տեղադրում. լողավազանների խնամք. տոնե
րային քարթրիջների լիցքավորման ծառայու
թյուններ. խորհրդատվություն շինարարության
հարցերով. ատաղձագործական աշխատանք
ներ. էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում.
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների
լիցքավորում. անիվն երի հավասարակշռման
ծառայություններ. երաժշտական գործիքների
լարում. մալուխների անցկացում, տեղադ
րում. բժշկական գործիքների ախտահանում.
շինհրապարակներում
հաղորդակցուղիների
տեղակայում. էլեկտրիկների ծառայություններ.
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորում
ների տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռա
ցում. թանաքային քարթրիջների լիցքավորման
ծառայություններ. էլեկտրական տրանսպորտա
յին միջոցների լիցքավորում. տնավարության
ծառայություններ (մաքրման ծառայություններ).
բջջային հեռախոսների կուտակիչների լիցքա
վորման ծառայություններ.
դաս 38. հաղորդագրությունների փոխան
ցում. թվային ֆայլերի հաղորդում, առցանց
համաժողովն երի ապահովում, տրամադրում.
տվյալների հոսքի փոխանցում. պոդքասթի
հաղորդում.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
տրանսպորտային միջոցների քարշակում վնաս
վածքի դեպքում. ավտոմեքենաների վարձույթ.
ավտոմոբիլային փոխադրումն եր. ավտոբու
սային փոխադրումն եր. զբոսանավերի ծառա
յություններ. սառցահատային ծառայություն.
փոխադրումն եր բեռնատար ավտոտրանս
պորտով. փաթեթավորված բեռների առաքում.
բեռների տեղափոխում. ապրանքների կշռա
բաշխում. տրանսպորտային ծառայություններ
տեսարժան վայրերի դիտման համար. բեռ
նաթափման աշխատանքներ. ապրանքների
առաքում.
ապրանքների
պահպանություն.
ապրանքների պահպանություն պահեստնե
րում. փոխադրում լաստանավերով. ճանա
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պարհորդական շրջագայությունների համար
փոխադրումն երի կազմակերպում. ուղևորա
յին փոխադրումն եր. քարշակում. ունեցվածքի
փրկության ծառայություններ. տաքսի ծառա
յություն. բեռների առաքում. ճանապարհորդ
ների փոխադրում. թափոնների փոխադրում և
պահում. փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխ
վելիս. վարորդների ծառայություններ. սուր
հանդակային ծառայություններ (նամակների
կամ ապրանքների առաքում). փրկարարական
գործողություններ (տրանսպորտ). ապրանք
ների փաթեթավորում. փոստով պատվիր
ված ապրանքների առաքում. տվյալների կամ
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային
սարքերի վրա. ծաղիկների առաքում. նամա
կագրության նախավճարում. երթևեկության
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
շշալցման ծառայություններ. տրանսպորտի
լոգիստիկա.
փոխադրում
բեռնանավերով.
նվերների
փաթեթավորում.
քարշերինգի
ծառայություններ. ուղեբեռի պահեստավոր
ման ծառայություններ. երրորդ անձանց համար
ուղևորափոխադրումն երի
կազմակերպում
առցանց հավելվածների միջոցով. մասնա
վոր ավտոմեքենայի համատեղ օգտագործման
ծառայություններ.
դաս
40. նյու
թե
րի մշա
կում. աղ
բի և
թափոնների կրկնական մշակում. օդի մաքրում
և ջրի մշակում. տպագրման ծառայություններ.
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում.
արծաթապատում. գործվածքների սպիտակե
ցում. փայտանյութի մշակում. գործվածքների
եզրերի մշակում. զոդում. հագուստի կարում.
կադմիումապատում. գործվածքների փայլար
դում. բրուտագործական աշխատանքներ. կոշի
կի ներկում. քրոմապատում. մետաղի դրվագում
այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների
տպագրում. լուսանկարչական ժապավենների
հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում. գալ
վանապատում. անագապատում. մորթիների
ձևակերտում ըստ պատվերի. դարբնոցային
աշխատանքներ. մորթիների մշակում հակացե
ցային միջոցներով. ֆրեզում. ցինկապատում.
գալվանացում. փորագրում. գործվածքների
մշակում. բրդի մշակում. մակաշերտում (լամի
նացում). աղացում. մետաղների մշակում.
մետաղների մխում. նիկելապատում. հինում
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(ջուլհակություն). մորթու մշակում. ողորկում
հղկանյութերով. կազմարարական աշխատանք
ներ. նյութերի ռանդում. թամբագործական
աշխատանքներ. դերձակների ծառայություն
ներ. դաբաղում. խրտվիլակների խծուծում.
ներկման ծառայություններ. մանածագործական
իրերի ներկում. գործվածքների ներկում. թղթի
մշակում. ապակեգործական աշխատանքներ.
ասեղնագործում. կաշվի մշակում. ապակիների
ներկում մակերևութային ծածկապատմամբ.
աղբի և թափոնների կրկնական մշակում. օդի
հոտազերծում. օդի թարմացում. մոնտաժմանհավաքման աշխատանքներ ըստ պատվերի
երրորդ անձանց համար. գեղարվեստական
աշխատանքների շրջանակում. գալվանական
ոսկեզօծում. լազերային փորագրում. հագուստի
ձևափոխում.
դաս 41. կրթու
թյուն. ուսումնա
կան գոր
ապահովում.
զվարճություններ.
ծընթացի
մարզական և մշակութային միջոցառումն երի
կազմակերպում. լուսանկարչություն. թարգ
ծառայություններ.
տեսագրում.
մանիչների
տեքստերի խմբագրում. մարզիչների, դաս
ուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). դիսկժոկեյների ծառայություններ. անհատական
մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես-դաս
երի անցկացում. մասնագիտական վերա
պատրաստում. կրկնուսույցի ծառայություններ.
զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. տեսա
նյութերի խմբագրման ծառայություններ միջո
ցառումն երի համար.
դաս
42. գիտական և տեխնոլոգիա
կան ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումն եր. արդյունա
բերական վերլուծումն երի, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողու
թյան և նույնականացման ծառայություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագ
րային ապահովման նախագծում և մշակում.
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. գեղարվեստական ձևավո
րում (արդյունաբերական դիզայն). համակարգ
չային տվյալների վերականգնում. ծրագրային
ապահովման սպասարկում. համակարգչային
համակարգերի վերլուծություն. վեբ-կայքերի

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ
անձանց համար. համակարգչային կայքերի
տեղադրում (վեբ-կայքերի). համակարգչային
ծրագրային ապահովման տեղակայում. փաս
տաթղթերի թվայնացում (տեսածրում). ծրագ
րային ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլոր
տում խորհրդատվություն. սերվերների հոս
թինգ. տվյալների էլեկտրոնային պահպանում.
«ամպային» հաշվարկման ծառայություններ.
ինտերիերի դիզայն. անձնական տվյալների
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի միջո
ցով տեղեկատվության գողությունը հայտնա
բերելու համար. հարթակ որպես ծառայություն
(PaaS). համակարգչային հարթակների կատա
րելագործում. էլեկտրոնային առևտրի գործարք
ների ժամանակ օգտագործողի վավերացման
ծառայություններ.
դաս
44. դեկորատիվ - բնանկարային
այգեգործություն. գեղեցկության սրահների
ծառայություններ. վարսավիրանոցների ծառա
յություններ. սիզամարգերի խնամք. մատնա
հարդարում. ընտանի կենդանիների խնամք.
դաջում. լանդշաֆտային դիզայն. գեղագետ
դիմահարդարների ծառայություններ. լոգոպե
դիա. մազահեռացում մոմով (էպիլ յացիա). պիր
սինգ.
դաս 45. թիկնապահների ծառայություն
ներ. ուղեկցում հասարակական վայրերում
(ընկերակցում). գիշերային պահակային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. թաղման
ծառայություններ. թաղման բյուրոներ. ամուս
նության գործակալությունների ծառայություն
ներ. երեխաների հրավիրովի դայակների
ծառայություններ. հարսանեկան միջոցառում
ների պլանավորում և կազմակերպում. սոցիա
լական ցանցերի առցանց ծառայություններ.
շներին զբոսանքի տանելու ծառայություններ.
իրավաբանական հսկողության ծառայություն
ներ.
փաստաբանական
ծառայություններ.
դռնապանների ծառայություններ. իրավաբա
նական ծառայություններ ներգաղթի ոլորտում:
____________________

(210) 20202236

(111) 32577

(220) 01.12.2020

(151) 03.05.2021
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(730) Վլադիմիր Լևոնի Սաֆարյան, Երևան, Ա.
Խաչատրյան 26, բն. 10, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս
33. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ, սիդրեր, գինիներ, ջին, բրենդի,
վիսկի:
____________________

(210) 20202237		

(111) 32578

(220) 01.12.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 01.12.2030
(730) Վլադիմիր Լևոնի Սաֆարյան, Երևան, Ա.
Խաչատրյան 26, բն. 10, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(511)
դաս
33. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ, սիդրեր, գինիներ, ջին, բրենդի,
վիսկի:
____________________

(210) 20202294

(111) 32579

(220) 09.12.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 09.12.2030
(730) Դը Սփորթինգ Իքսչեյնջ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2021
(540)

			(181) 01.12.2030
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(511)
դաս 9. խաղերի, քարտային խաղերի,
ինտելեկտուալ խաղերի, պոկերի, պոկերա
յին խաղերի, խաղատների խաղերի, մոլեխա
ղերի կամ խաղադրույքներով ու պոկերային
մրցաշարերի, մրցումն երի, խաղային շոուների
և միջոցառումն երի հետ կապված համակարգ
չային ծրագրային ապահովում և համակարգ
չային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային
հարթակներ խաղերի, քարտային խաղերի,
ինտելեկտուալ խաղերի, պոկերի, պոկերային
խաղերի, խաղատների խաղերի, խաղադրույք
ների բորսաների ծառայությունների հետ
կապված սոցիալական ցանցերի համար.
համակարգչային
ծրագրային
հարթակներ
առցանց և հեռախոսով տրամադրվող մոլե
խաղերի, խաղերի, խաղադրույքով խաղերի և
խաղադրույքների բորսաների ծառայություն
ների, մոլեխաղերի կամ խաղադրույքով և պոկե
րային մրցաշարերի, մրցումն երի, խաղային
շոուների և միջոցառումն երի հետ կապված
սոցիալական ցանցերի համար. խաղերի,
քարտային խաղերի, ինտելեկտուալ խաղերի,
պոկերի, պոկերային խաղերի, խաղատների
խաղերի, մոլեխաղերի կամ խաղադրույքով ու
պոկերային մրցաշարերի, մրցումն երի, խաղա
յին շոուների և միջոցառումն երի հետ կապ
ված համակարգչային կիրառական ծրագրեր.
տեսախաղեր. ինտերակտիվ տեսախաղեր. ներ
բեռնվող էլեկտրոնային խաղեր և համակարգ
չային ծրագրային հարթակներ սոցիալական
ցանցերի համար, որոնց հնարավոր է մուտք
գործել համացանցի, էլեկտրոնային փոստի
կամ դյուրակիր, շարժական, ձեռքի և պլանշե
տային սարքերի միջոցով. խաղերի, քարտա
յին խաղերի, ինտելեկտուալ խաղերի, պոկերի,
պոկերային խաղերի, խաղատների խաղերի,
մոլեխաղերի կամ խաղադրույքով ու պոկերային
մրցաշարերի, մրցումն երի, խաղային շոուների
և միջոցառումն երի հետ կապված ներբեռնելի
էլեկտրոնային հրատարակություններ. համա
ցանցի, էլեկտրոնային փոստի կամ դյուրակիր,
շարժական, ձեռքի և պլանշետային սարքերի
միջոցով տարածվող էլեկտրոնային հրատարա
կություններ.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային զվարճությունների
ծառայություններ. հեռուստատեսային ծրագ
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րերի տրամադրում. սպորտային և մշակութային
գործունեություն. զվարճանքի (ատրակցիոն
ների) զբոսայգիների ծառայություններ. զվար
ճանքի խաղերի ոլորտում ծառայություններ.
խաղերի ոլորտում ծառայություններ. մոլեխա
ղերի ոլորտում ծառայություններ. բուքմեյքե
րական ծառայություններ. խաղադրույքների
բորսաների ծառայություններ. առցանց և հեռա
խոսով տրամադրվող մոլեխաղերի, խաղերի,
խաղադրույքների և խաղադրույքների բորսա
ների ծառայություններ. խաղատների ծառա
յություններ. քարտային խաղերի ոլորտում
ծառայություններ. պոկերային խաղերի ոլոր
տում ծառայություններ. ինտելեկտուալ խաղե
րի տրամադրում. վերոգրյալ ծառայությունների
կազմակերպում, արտադրություն և ներկա
յացում. մրցաշարերի, մրցումն երի, խաղերի,
խաղային շոուների և միջոցառումն երի կազ
մակերպում, արտադրություն և ներկայացում.
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրում
կենդանի ռեժիմում կամ հեռուստատեսության
միջոցով կամ առցանց` համակարգչային տեղե
կատվական հիմն ապաշարից կամ համացանցի
միջոցով կամ դյուրակիր, շարժական, ձեռքի
կամ պլանշետային սարքերի միջոցով. համա
ցանցի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. բազմաֆունկցիո
նալ խաղաթղթերով խաղերի, խաղասրահների
և ինտելեկտուալ խաղերի տրամադրում կեն
դանի ռեժիմում կամ համացանցի միջոցով կամ
հեռուստատեսությամբ կամ դյուրակիր, շար
ժական, ձեռքի կամ պլանշետային սարքերի
միջոցով. վերոհիշյալ ծառայությունների կազ
մակերպում, արտադրություն և ներկայացում.
զվարճանքի, հեռուստատեսային ժամանցի,
սպորտային գործունեության, մշակութային գոր
ծունեության, ժամանցային ծառայությունների
կազմակերպում, կառավարում և անցկացում.
զվարճալի խաղերի, խաղային ծառայություն
ների, մոլեխաղերի ծառայությունների, բուք
մեյքերական ծառայությունների, խաղատների
ծառայությունների, քարտային խաղերի ծառա
յությունների, պոկերային խաղերի ծառայու
թյունների, մրցաշարերի, մրցումն երի, խաղերի,
խաղային շոուների և միջոցառումն երի կազ
մակերպում, կառավարում և անցկացում. վերը
նշված ծառայությունների հետ կապված նորու
թյունների, խորհրդատվական և խորհրդակ
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ցական
ծառայությունների
տրամադրում.
տեղեկատվության տրամադրում զվարճություն
ների ծառայությունների, հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայությունների, հեռուս
տատեսային ծրագրերի, սպորտային գոր
ծունեության, մշակութային գործունեության,
ժամանցային ծառայությունների և զվարճալի
խաղերի վերաբերյալ. տեղեկատվության տրա
մադրում խաղերի ծառայությունների, մոլե
խաղերի ծառայությունների, բուքմեյքերական
ծառայությունների, խաղատների ծառայություն
ների, քարտային խաղերի ծառայությունների,
մրցաշարերի, մրցումն երի, խաղերի, խաղա
յին շոուների և միջոցառումն երի վերաբերյալ.
առցանց էլեկտրոնային հրատարակությունների
տրամադրում. համացանցի, էլեկտրոնային
փոստի կամ դյուրակիր, շարժական, ձեռքի կամ
պլանշետային սարքերի միջոցով տարածվող
էլեկտրոնային տեղեկագրերի տրամադրում:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202300

05/1

№ՄԱՍ 1

տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________

(210) 20202310		

(111) 32581

(220) 11.12.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 11.12.2030
(730) Տիգրան Ջհանյան, Երևան, Մամիկոնյանց
36, բն. 16, AMԱլվինա Մարտիրոսյան, Երևան,
Մառի 18, բն. 29, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(111) 32580

(220) 10.12.2020(151) 03.05.2021
		(181) 10.12.2030
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(526) «Handmade for You» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.

նարնջագույն գույնով:
(511)
դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում:
____________________

(210) 20202321		

(111) 32582

(220) 15.12.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 15.12.2030
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(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(442) 18.01.2021
(540)

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

(210) 20202329

(111) 32583

(220) 16.12.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 16.12.2030
(730) Արսեն Բադալյան, Երևան, Սունդուկյան
3, բն. 36, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
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բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպա
ների կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժե
ղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ.
կոշկածայրեր. քրտնակալներ. տաբատակալ
ներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի օձիք
ներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր.
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակ
ներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի ներք
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ
նազգեստ).
(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 (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի աստառ
ներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր. տրի
կոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտ
սեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխա
շոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը. մարմ
նամարզական կոշկեղեն. մանտո. անջրանցիկ
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ).
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի
օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ (սպասավոր
ների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկա
պատներ. գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ
(հագուստ). օրարի (եկեղեցական հագուստ).
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առանց մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղե
ցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. լողա
փի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ
հագուստի համար. պիժամաներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիք
ներ. կրծկալներ. վերարկուներ. կրունկներ
կոշկեղենի համար. պատմուճաններ (պարեգոտ
ներ). ռանտեր կոշկեղենի համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ
գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկներ.
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտրա
կան մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր
բութսերի համար. սպորտային բութսեր. գլխա
կապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզիկների 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:
____________________

(210) 20202331		

(111) 32584

(220) 16.12.2020

(151) 03.05.2021

05/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 16.12.2030
(730) «Արկադա քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան,
Գրիբոյեդովի 17, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(526) «RESIDENCE» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, երկնագույն, մանուշակագույն, դեղին,
փիրուզագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 37. շինարարություն:
____________________

(210) 20202332

(111) 32585

(220) 16.12.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 16.12.2030
(730) Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթուն,
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM
(442) 18.12.2020
(540)
(511)
դաս
11. ջեռուցման ռադիատորներ.
էլեկտրական ռադիատորներ. կենտրոնական
ջեռուցման
ռադիատորներ.
խցաններ
ռադիատորների
համար.
տաք
օդով
աշխատող ջեռուցման սարքեր. ջեռուցման
տեղակայանքներ.
ջեռուցման
կաթսաներ.
ջեռուցման կաթսաների խողովակներ. խոնա
վարարներ
կենտրոնական
ջեռուցման
ռադիատորների համար. օդի լավորակման
տեղակայանքներ. օդաջեռուցիչներ:
____________________

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

(210) 20202351		

(111) 32586

(220) 18.12.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 18.12.2030
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(442) 18.01.2021
(540)

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

(210) 20202360

(111) 32587

(220) 21.12.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 21.12.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Սիմոն
յան Գագիկի, Երևան 0070, Վարդանանց
22/130, AMԱնհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե
Թորոսյան Սամվելի, Երևան 0033, Երզնկյան
4/6, AM
(442) 18.01.2021
(540)

05/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 44. հոգեբանների ծառայություններ.
հոգեբույժների ծառայություններ. բժշկական
կլինիկաների ծառայություններ. բժշկական
օգնություն. բժշկական զննում. բժշկական
ծառայություններ:
____________________

(210) 20202363

(111) 32588

(220) 22.12.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 22.12.2030
(730) Էդուարդ Սամվելի Հակոբյան, Երևան, Փ.
Բուզանդի փ., տուն 89, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(526) «Dental Clinic» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն և երկնագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն
ստոմատոլոգիա:
____________________

(210) 20202398

(111) 32589

(220) 28.12.2020

(151) 03.05.2021

			(181) 28.12.2030
(730) «Կրեատիդա» ՍՊԸ, Երևան, Հանրա
պետության 37, AM
(442) 18.01.2021

39
39

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

05/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 1. դետերգենտներ (լվացող նյութեր),
որոնք օգտագործվում են արտադրության մեջ.
դաս
3. ոչ բուժական մաքրող միջոց
ներ
անձնական
հիգիենայի
համար.
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրա
յից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոց
ներ). մաքրող միջոցներ անձնական
համար,
ախտահանիչներ
հիգիենայի
կամ հոտազերծիչներ. լվացող միջոցներ,
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար.
կոսմետիկական
դիմակներ.
մաշկը
սպիտակեցնող
կոսմետիկական
կրեմներ. կոսմետիկական հավաքածուներ.
կոսմետիկական
միջոցներ.
կոսմետիկա
կան կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ
մաշկը
խնամելու
համար.
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար.
օճառներ. մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ
հոտազերծիչներ.
դաս 5. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ
նպատակների համար. ախտահանիչ միջոցներ.
ախտահանող օճառներ:
____________________

(511)
դաս
34. մշակված կամ չմշակված
ծխա
խոտ. լուցկիներ. սիգարետներ, ծխա
գլա
նակներ.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների համար. ֆիլտրեր սիգա
րետների համար. մուշտուկներ սիգա
րետների
համար.
ծխախոտաթուղթ.
սիգարետների
ծայրապանակներ. սիգարետի մուշտուկների
ծայրապանակներ. ծխամորճեր. սիգարիլներ.
սիգարներ.
մոխրամաններ.
վառիչներ
ծխողների համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան
____________________

(210) 20210041		

(111) 32591

(220) 18.01.2021

(151) 03.05.2021

			(181) 18.01.2031
(730) «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ծովակալ
Իսակովի պող. 48/1, AM
(442) 01.02.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 33. բրենդի. գինիներ. օղի. հացա
հատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից։
____________________

(210) 20202399

(111) 32590

(210) 20210047		

(111) 32592

(220) 28.12.2020

(151) 03.05.2021

(220) 19.01.2021

(151) 03.05.2021

			(181) 28.12.2030
(730) Դայմընդ Քուեսթ Լիմիթիդ, VG

			(181) 19.01.2031
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH

(442) 18.01.2021

(442) 01.02.2021

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

05/1

№ՄԱՍ 1

(540)

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

(210) 20210068

(111) 32593

(220) 21.01.2021

(151) 03.05.2021

			(181) 21.01.2031
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 01.02.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դաս
10. բժշկական սարքեր և ինհա
լատորներ (ներշնչակներ):
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

41
41

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
03.05.2021

05/1

№ՄԱՍ 1

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

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6930		

14.05.2031

Էքսենչեր Գլոբալ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, IE

17177		

10.01.2031

Իմպերիալ Թիս (փիվիթի) Լիմիթիդ, LK

17305

11.04.2031

«Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

17454

28.02.2031

«Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ,

				

գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM

17590

01.04.2031

Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

17596

30.05.2031

«Արազ» Արտադրական կոոպերատիվ, ք. Երևան, Խորենացու 72, AM

17656

17.06.2031

«Արմեդիա» տեղեկատվական վերլուծական գործակալություն ՍՊԸ,

				
17657

17.06.2031

Երևան 0070, Վարդանանց փող., 28/2, բն.34, AM
«Արմեդիա» տեղեկատվական վերլուծական գործակալություն ՍՊԸ,

				

Երևան 0070, Վարդանանց փող., 28/2, բն.34, AM

17658

«Արմեդիա» տեղեկատվական վերլուծական գործակալություն ՍՊԸ,

17.06.2031

				

Երևան 0070, Վարդանանց փող., 28/2, բն.34, AM

17927

05.05.2031

«Դավիթ-Դ.Վ.Ս.» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, Աճառյան 37, AM

18003

10.05.2031

Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU

18004

10.05.2031

Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU

18224

02.05.2031

Յանգմեն Աութոմոբայլ Գրուփ Քո., Լթդ., CN

18377

27.12.2031

Սին Հոլդինգ Լիմիթիդ, VG
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
03.05.2021

№

05/1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

C09D 5/00

3439 A

G01T 1/00

3440 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
ՄԱԴ
МПК
G02C 11/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
608 U
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
03.05.2021

№

05/1

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 2548
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32273
73 (1) Իրավատեր «Ֆորեսթ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան
0038, Աբելյան 6/4, գրասենյակ 505, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հովսեփ Հակոբի
Բրդոտյան, Երևան 0002, Թումանյան փող., 39շ.,
բն. 7, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
12.04.2021
____________________
Գրանցում No 2549
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7613
73 (1) Իրավատեր ՍԱՍ ՅուԷսԷյ ԼԼՔ., 220 S
KENWOOD #300, GLENDALE, CA, 91205, United
States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՍԱՍ-ԳՐՈՒՊ»
ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
12.04.2021
____________________
Գրանցում No 2550
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18099, 18100, 18101, 18395,
20516, 20517, 22146, 27224, 27905, 27906,
27948, 27783, 27907, 27784, 27785, 27702,
28002, 28003, 28004, 28005, 28307, 28128,
29075, 29076, 29077, 29078, 30307, 30351,
32218, 32219, 32220, 32221, 32222, 32223,
32224, 32225, 32226, 32227, 32228, 32229,
32230, 32231, 32232
73 (1) Իրավատեր «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՍՊԸ,
Երևան, 0047, Գ. Հովսեփյան 20, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող «Սոֆթ Կոնս
տրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047, Գ. Հովսեփյան փ.
20 շենք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.04.2021
____________________
Գրանցում No 2551
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24282
73 (1) Իրավատեր «Նատվիկ» ՍՊԸ, Երևան,
Սարյան փ. 4, 44-45, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Դավիթ Մուրադ
յան» ԱՁ, Երևան, Շենգավիթ թ., Արշակունյաց
34, 3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.04.2021
____________________
Գրանցում No 2552
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 3814, 13617, 13618, 13619,
3815, 3817, 3816, 1692, 1853, 3818, 13616,
18055
73 (1) Լիցենզատու Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս
ԼԼՔ, One PPG Place, Pittsburgh, PA 15222, United
States of America, US
73 (2) Լիցենզառու ՔրաֆթՀայնց Վոստոկ Լթդ.,
4A Tsentralnaya Street, Otradnoye, Kirovsky District,
Leningrad Region, 187330, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը մինչև 01.02.2031թ.
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.04.2021
____________________

46
46

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
03.05.2021

Գրանցում No 2553
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1138127B, IR 879980,
30983, 30478, 30479
73 (1) Լիցենզատու Մոդերն Սթայլ Փթե. Լթդ, 6
Shenton Way, # 18-10A, OUE, Downtown 2, Singapore 068809 (SG), SG
73 (2) Լիցենզառու «Օսթին» ՍՊԸ, Երևան, Գայի
պողոտա 16, 1-ին հարկ, 2-46 տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.04.2021
____________________

Գրանցում No 2554
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29889, 29888, 29583,
29707, 29585, 30601, 29893, 29892, 29921,
30349, 29894, 29887, 30875, 29891, 30298,
29920
73 (1) Լիցենզատու Սփորթ ընդ Ֆեյշըն
Մենեգմընթ Փթե. Լթդ., 6 Shenton Way, N 18-11,
OUE Downtown 2, Singapore 068809, SG
73 (2) Լիցենզառու «Սպորտմաստեր» ՍՊԸ,
Երևան, Գայի պողոտա 16, 1-ին հարկ, 1-13
տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները 29707,
29585, 30601, 29893, 29892, 30349, 29894,
29887, 30875, 29891, 30298, 29920 գրանցում
ունեցող ապրանքային նշանների համար
լիցենզիան տրվում է ամբող ջությամբ, իսկ
29889, 29888 գրանցում ունեցող ապրանքային
նշանների համար՝ 06, 09, 12, 18, 25, 28 դաս երի
ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ.
29583, 29707, 29585 գրանցում ունեցող
ապրանքային նշանների համար՝ 04, 05, 06, 08,
09, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28 դաս երի ապրանքների և ծառայությունների
նկատմամբ.
29921 գրանցում ունեցող ապրանքային
նշանի համար՝ 08, 09, 18, 20, 21, 22, 24 դաս երի
ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ:

№

05/1

Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.04.2021
____________________
Գրանցում No 2555
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3309, 22806, 22807, 24675,
24676, 24783, 24784
73 (1) Իրավատեր Ֆերրոսան Ա/Ս, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Denmark, DK
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆերրոսան ԱփՍ,
Nykaer 68, Brondby, DK-2605, Denmark, DK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
19.04.2021
____________________
Գրանցում No 2556
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6572, 16856
73 (1) Իրավատեր Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ,
գյուղ Լենուղի, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՄԱՊ-ԼՈՒԴԻՆԳ»
ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, Բամբակաշեն 11փ., տ.
4, 0920, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
19.04.2021
____________________
Գրանցում No 2557
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19613, 4225, 18720, 1425,
322, 21394, 21395, 485, 29535, 18388, 4259,
4746, 4747, 4748, 317, 14059, 4291, 22914,
4123, 11690, 22691, 14316, 10945, 371, 13326,
6438, 3510, 4217, 18271, 14113, 19318, 315,
2826, 16125, 4825, 488, 26455, 3606, 323,
18800, 483, 482, 3702, 16894, 16895, 487,
11501, 12455, 16036, 4209, 375, 3402, 7270,
3509, 4227
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73 (1) Իրավատեր Յունիլևր Ն.Վ., Weena 455,
3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Յունիլևր ԱյՓի
Հոլդինգզ Բ.Վ., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
20.04.2021
____________________
Գրանցում No 2558
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25609
73 (1) Իրավատեր ԴրայԲար Հոլդինգս ԼԼՍ, 901
Main St., Suite 6215, Dallas TX 75202, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԴրայԲար
Փրոդաքթս ԷԼԷԼՍԻ, 125 Technology, Suite 100
Irvine, California 92618, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.04.2021
____________________
Գրանցում No 2559
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25609
73 (1) Իրավատեր ԴրայԲար Փրոդաքթս
ԷԼԷԼՍԻ, 125 Technology, Suite 100 Irvine, California 92618, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հելեն օֆ Թրոյ
Լիմիթիդ, One Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas
79912, USA, BB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.04.2021
____________________
Գրանցում No 2560
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 911, 2069, 18139, 18140
73 (1) Իրավատեր Գերդ Պետրիկ, Via Collina 43,
6612 Ascona, CH, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էբբոթթ Փրո
դաքթս Օփըրեյշընս ԱԳ, Hegenheimermattweg
127, 4123 Allschwil, Switzerland, CH

№

05/1

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.04.2021
____________________
Գրանցում No 2561
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24314
73 (1) Իրավատեր Յունիլևր Ն.Վ., Weena 455,
3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Յունիլևր
ՓիԷլՍի, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United
Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.04.2021
____________________
Գրանցում No 2562
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4015
73 (1) Իրավատեր 3Մ Քամփնի, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քինդեյվա
ԴրագԴիլիվըրի Էլ.Փի., 42 Water Street, Building
75, St. Paul, MN 55170, United States, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.04.2021
____________________
Գրանցում No 2563
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5660
73 (1) Իրավատեր Ափթիվ Թեքնոլըջիզ Լիմիթիդ,
Erin Court, Bishop s Court Hill, St. Michael, Barbados, BB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դելֆի Թեք
նոլըջիզ ԱյՓի Լիմիթիդ, Erin Court, Bishop s Court
Hill, St. Michael, Barbados, BB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.04.2021
____________________
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48

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
03.05.2021

№

05/1

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

3362

07.10.2020

3363

16.10.2020

3368

10.10.2020

Տեղեկություններ

Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման մասին

Сведения

о восстановлении действия патента на изобретения
N

1.

Արտոնագրի համարը

Վերականգնման մասին դիմումի
ներկայացման թվականը

Արտոնագրի գործողության
վերականգնման թվականը

Номер патента

Дата поступления заявления
о восстановлении действия
патента

Дата восстановления
действия патента

2933 A

28.04.2021թ.

03.05.2021թ.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
03.05.2021

05/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2021.01
(11) 3439
(13) A
C09D 5/00
(21) AM20210006
(22) 27.01.2021
(72) Армен Саакян (AM), Лусине Маргарян (AM),
Армин Хорозян (AM), Эрмине Григорян (AM),
Хачатур Саакян (AM)
(73) Фонд “Научно-исследовательский институт
древних рукописей “Матенадаран” им. Месропа
Маштоца”, 0009, Ереван, Маштоци 53 (AM)
(54) Зеленная краска
(57) Изобретение относится к натуральным
краскам, в частности к составам натуральных
красок.
Зеленная краска содержит водный настой
цветков ириса, побегов хвоща, листьев омелы,
коры крушины, незрелых плодов бузины,
лепестков крапивы и водный настой камеди,
при следующем соотношении компонентов,
мас. %: водный настой цветков ириса - 10,014,0; водный настой побегов хвоща - 10,014,0; водный настой листьев омелы - 10,0-14,0;
водный настой коры крушины - 10,0-14,0;
водный настой незрелых плодов бузины - 10,014,0; водный настой   лепестков крапивы - 10,014,0; водный настой камеди - остальное. Причем
соотношение цветков ириса и воды - (1,02,0)։(3,0-4,0); соотношение побегов хвоща и
воды - (1,5-2,5)։(3,0-4,5); соотношение листьев
омелы и воды - (1,0-2,5)։(1,0-3,0); соотношение
коры крушины и воды - (1,0-2,0)։(8,0-10,0);
соотношение незрелых плодов бузины и воды
- (1,0-1,5)։(1,5-2,0); соотношение лепестков
крапивы и воды - (1,5-3,5)։(1,8-3,0); а водный
настой камеди состоит из камеди абрикисовых
и миндальных деревьев, в соотношении 2:1 от
массы.
Расширяется ассортимент натуральных
красок.
____________________

(51) 2021.01
(11) 3440
(13) A
G01T 1/00
(21) AM20210003
(22) 18.01.2021
(72) Ваагн Акопян (AM)
(73) Ваагн Акопян, 0052, Ереван, Царав Ахпюр
55/5, кв. 220 (AM)
(54) Дозиметр
(57) Изобретение относится к измерительным
устройствам, в частности, для измерения
радиоактивного фона в атмосфере, а также
для обнаружения и измерения радиоактивных
материалов.
Дозиметр
содержит
детектирующую
головку и подключенный к ней блок управления.
Детектирующая головка содержит счетчик
Гейгера, а блок управления – логический узел
с клавиатурой и батареями, подключенные к
логическому узлу генератор высокой частоты и
дисплей. Генератор высокой частоты подключен
к счетчику Гейгера. Логический узел осуществлен
в виде микроконтроллера, а дисплей – в виде
жидкокристаллического
экрана.
Генератор
высокой частоты – цифровой, а батареи –
заряжаемые. Детектирующая головка содержит
также подключенный к микроконтроллеру
цифровой датчик температуры.
Увеличивается
точность
дозиметра,
упрощается
конструкция
и
облегчается
эксплуатация, 1 ил.
____________________

52
52

ПОЛЕЗНЫЕ
ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ
МОДЕЛИ

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

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
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 на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
72
73
74
85
86
87

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
03.05.2021

05/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2021.01
(11) 608
(13) U
G02C 11/00
(21) AM20210005U
(22) 26.01.2021
(72) Серго Оганов (AM)
(73) Серго Оганов, 0033, Ереван, Виктора
Амбарцумяна 10, кв. 85 (AM)
(54) Умные очки
(57) Умные очки содержат оправу, имеющую
две дужки. Первая и вторая дужки соединены
с ободками для линз, соединенных друг с
другом переносьем. В первой дужке расположен
блок питания, содержащий схему зарядки и
аккумулятор. Во второй дужке расположены
микроконтроллер,
акселерометр,
гироскоп
и датчик частоты сердечных сокращений.
Блок питания электрически соединен с
микроконтроллером. Очки содержат также
датчик показаний уровня насыщенности
кислорода в крови, датчик температуры тела,
датчик температуры окружающей среды,
датчик влажности окружающей среды, датчик

освещенности окружающей среды. Датчик
показаний уровня насыщенности кислорода
в крови, датчик температуры тела и датчик
частоты сердечных сокращений расположены в
зоне второй дужки, наиболее близкой к виску
пользователя. Они расположены с возможностью
наблюдения во внутрь. Датчик температуры
окружающей
среды,
датчик
влажности
окружающей среды, датчик освещенности
окружающей среды расположены на второй
дужке, рядом с креплением второй дужки с
ободком. Они имеют возможность наблюдения
наружу. Акселерометр и гироскоп расположены
внутри второй дужки, а ободки для линз
содержат магниты для установки защитного
насадочного слоя. Схема зарядки аккумулятора
выполнена в виде приемника беспроводной
зарядки.
Расширяются функциональные возмож
ности и повышается удобство использования
умных очков, 3 ил.
____________________
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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
03.05.2021

05/1

ՄԱՍ 1
№

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

05/1

ՄԱՍ 1
№

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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