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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 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
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01  (11) 3431 (13) A
B08B 3/00

(21) AM20200045 (22) 05.06.2020
(72) Ռուբեն Վարդանյան (AM), Նարեկ 
Բադալյան (AM), Պետուշ Շիրինյան (AM) 
(73) Ռուբեն Վարդանյան, 0025, Երևան, 
Մյասնիկյան պող. 7, բն. 1ա (AM) 
(54) Արևային ֆոտոէլեկտրական վահանակ-
ների մաքրման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է արևային 
էներգիայի  ֆոտոէլեկտրական  կերպափոխիչ 
վահանակների մաքրման համակարգերին, 
մասնավորապես՝ վահանակների արտաքին 
մակերևույթը ջրի միջոցով մաքրող 
համակարգերին:

Արևային ֆոտոէլեկտրական վահանակ-
ների մաքրման համակարգն ունի հորիզոնի 
նկատմամբ անկյան տակ տեղակայված 
արևային ֆոտոէլեկտրական վահանակ, 
ջրատար խողովակ, կառավարման էլեկտրո-
նային հանգույց: Ջրատար խողովակի՝ արևային 
վահանակի վերին եզրով անցնող հատվածի վրա 
կատարված են 0,1-1 մմ տրամագծով անցքեր՝ 
տեղաբաշխված վահանակի ողջ մակերևույթի 
վրա ջրի բարակ շերտի հավասարաչափ 
բաշխման ապահովման հնարավորությամբ: 
Համակարգը լրացուցիչ ունի կառավարման 
էլեկտրոնային հանգույցին միացած՝ վահանակի 
կողքից ամրակցված, վահանակի վրայի փոշու 
առկայությունը գրանցող տվիչ և ջրատար 
խողովակի վրա տեղակայված էլեկտրական 
կառավարմամբ գործող ջրի փական:

Մեծացվում է արևի էներգիայի 
ֆոտոէլեկտրական կերպափոխիչ վահանակ-
ների օ.գ.գ.-ն, 2 նկ.:

____________________

(51) 2021.01  (11) 3432 (13) A
C07C 109/00
C07C 103/00

(21) AM20200049 (22) 16.06.2020
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Մելանյա Սամվելյան 
(AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ա.Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկու-
թյուն ունեցող 2-ալկիլ-3-մեթիլ- գլուտարաթթվի 
N-տեղակալված ամիդների նատրիումական 
աղեր
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես, 2-ալկիլ-
3-մեթիլ-գլուտարաթթվի N-տեղակալված 
ամիդների նատրիումական աղերին, որոնք 
ցուցաբերում են հակամիներալոկորտի կոի-
դային հատկություն և կարող են կիրառվել 
բժշկության մեջ:

Ընդլայնվում է հակամիներալոկոր տիկոի-
դային ակտիվություն ցուցաբերող միջոց ների 
տեսականին:

____________________

(51) 2021.01  (11) 3433 (13) A
C07D 211/00

(21) AM20200050 (22) 16.06.2020
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Մելանյա Սամվելյան 
(AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ա.Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 
տեղակալված գլուտարաթթվի N-ալիլիմիդներ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես, 
հակաբորբոքային ակտիվություն ցուցաբե-
րող 2,3,4-տեղակալված գլուտարաթթուների 
N-ալիլիմիդներին, որոնք կարող են կիրառվել 
բժշկության մեջ:

Ընդլայնվում է հակաբորբոքային ակտի-
վություն ցուցաբերող միջոցների տեսականին:

____________________
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(51) 2021.01  (11) 3434 (13) A
C07D 405/00

(21) AM20200051 (22) 16.06.2020
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Մելանյա Սամվելյան 
(AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ա.Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակ-
տերիո ստատիկ ազդեցություն ցուցա բերող 
3-մեթիլ-4բուտիլ-4-(2-հիդրա զինոկարբոնէթիլ)-
2պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ սապրոֆիտային 
միկրոֆլորայի վրա բակ տե րիո ստատիկ 
հատկություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-
4-(2-հիդրազինո կարբո նիլէթիլ)-2-պիրազոլին-
5-ոնի օքսալատին և կարող  է կիրառու թյուն 
գտնել ձկնարդյունաբերության մեջ:

Ընդլայնվում է բակտերիոստատիկ ազդե-
ցություն ցուցաբերող միջոցների ընտրանին։

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01 (11) 605 (13) U
E04H 9/00
F41H 11/00

(21) AM20200082U (22) 10.09.2020
(72) Վոլոդյա Սիմոնյան (AM) 
(73) Ա/Ձ Սիմոնյան Վոլոդյա (AM), Ալեքսանդր 
Սիմոնյան (AM) 
(54) Գետնատնակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ամրաշինությանը, մասնավորապես՝ մար-
տական դիրքերում հերթապահություն 
իրակա նացնող անձնակազմի հերթափոխի 
հանգստի և անվտանգության ապահովության 
շինություններին:

Գետնատնակն ունի փոսորակ, 
ստորգետնյա մուտքով հենակմախք, որն 
իրականացված է պահանգներով միմյանց 
միացված նեցուկների և դրանց վրա ամրակցված 
ուռուցիկ ծածկատարրերի տեսքով և 
հողածածկույթ: Նեցուկներից յուրաքանչյուրն 
իրականացված է  լարով հատված շրջանագծի 
կոնտուր ունեցող օղագոտու տեսքով: 
Ծածկատարրերն իրականացված են  - 
աձև լայնական հատույթ ունեցող խողովակային 
սեգմենտի տեսքով և տեղակայված են հարակից 
նեցուկներով ու պահանգներով ձևավորված  
վանդակներում, ընդ որում, սեգմենտների 
լայնական կողերն իրականացված են  
պահանգների արտաքին մակերևույթին 
համապատասխան գոգավորությամբ։  

Պահանգներն իրականացված են 
կլոր ձողի տեսքով, որի ծայրերից մեկն 
ունի ներքին պարուրակ, իսկ մյուս ծայրը՝ 
պարուրակաձող, ընդ որում, պահանգների 
ներքին և պարուրակաձողի պարուրակները 
միևնույն չափի են։ Նեցուկներն ունեն լայնական 
ուղղությամբ հավասարահեռ կատարված 
անցքեր՝ պարուրակաձողերի տեղակայման 
հնարավորությամբ։ Ծածկատարրերը 
պատրաստված են ավազապոլիմերային 
նյութից: Հենակմախքն ամբողջությամբ 
մետաղական է: 

Հարմար և տնտեսապես շահավետ է 
բազմակի օգտագործման համար՝ շնորհիվ իր 
պարզ և բարձր ամրությամբ կառուցվածքի, 7 
նկ.: 
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2021.01  (11) 606 (13) U
E04H 9/00
F41H 11/00

(21) AM20200083U (22) 10.09.2020
(72) Վոլոդյա Սիմոնյան (AM) 
(73) Ա/Ձ Սիմոնյան Վոլոդյա (AM), Ալեքսանդր 
Սիմոնյան (AM) 
(54) Բազմաբլոկ գետնատնակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ամրաշինությանը, մասնավորապես՝ մար-
տական դիրքերում հերթապահություն 
իրականացնող անձնակազմի հերթափոխի 
հանգստի և անվտանգության ապահովության 
շինություններին: 

Բազմաբլոկ գետնատնակն ունի փոսորակ, 
ստորգետնյա մուտքով բլոկ ունեցող 
հենակմախք և հողածածկույթ:  Հենակմախքն 
իրականացված է ուղղանկյուն պրիզմայի 
տեսքով՝ բազային բլոկի և դրա կողմնային 
կողերից յուրաքանչյուրին ամրակցված բլոկի 
տեսքով: Կողային բլոկներն իրականացված են 
պահանգներով միացված՝   լարով հատված 
շրջանագծի կոնտուր ունեցող օղագոտիների 
տեսքով, որոնք ծածկված են   - աձև 
լայնական հատույթով խողովակային սեգ մենտի 
տեսք ունեցող ծածկատարրերով: Ծածկա-
տարրերից յուրաքանչյուրը տեղակայված է 
հարակից նեցուկներով ու պահանգներով 
ձևավորված վանդակներում: Ծածկատարրերի 
լայնական կողերն իրականացված են  
պահանգների արտաքին մակերևույթին 
համապատասխան գոգավորությամբ: Բազային 
բլոկի ծածկն իրականացված է պահանգներով 
միմյանց միացված պարաբոլային ֆերմաների 
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նեցուկների և դրանց վրա ամրացված 
ծածկատարրերի տեսքով: 

Պահանգներն ունեն կլոր ձողի տեսք, որի 
ծայրերից մեկն ունի ներքին պարուրակ, իսկ 
մյուս ծայրը՝ պարուրակաձող, որտեղ ներքին 
և պարուրակաձողի պարուրակները միևնույն 
չափի են։ Նեցուկներն ունեն լայնական 
ուղղությամբ հավասարահեռ կատարված 
անցքեր՝ պարուրակաձողերի տեղակայման 
հնարավորությամբ։ Ծածկատարրերը պատ-
րաստված են ավազապոլիմերային նյութից: 
Հենակմախքն ամբողջությամբ մետաղական է: 

Հարմար և տնտեսապես շահավետ է 
բազմակի օգտագործման համար՝ շնորհիվ իր 
պարզ և բարձր ամրությամբ կառուցվածքի, 9 
նկ.:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար



14

ՄՄՄ 1
 

14

№ 02/216 .02 . 202 1

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 544 (13) S 
(21) 20200014  (22) 19.05.2020
(72) Աշոտ Օսիպյան (AM) 
(73) «Ա. ՕՍԻՊՅԱՆ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
ք. Աբովյան, Սևանի 1 (AM) 
(54) Ապակյա շիշ (3 տարբերակ)
(55) 
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____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-01 (11) 545 (13) S 
(21) 20200025  (22) 31.08.2020
(72) Աշոտ Նուրիջանյան (AM) 
(73) «Մալս» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Նազարյան
(54) Շիշ
(55) 

____________________

(51) 09-01 (11) 546 (13) S 
(21) 20200026  (22) 09.09.2020
(72) Աշոտ Նուրիջանյան (AM) 
(73) «Մալս» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Նազարյան
(54) Շիշ
(55) 

____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 21-01 (11) 547 (13) S 
(21) 20200031  (22) 11.12.2020
(72) Արմինե Ղազարյան (AM) 
(73) «Մինե» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 64/2 
(AM) 
(54) Սեղանի խաղ «Դեդո-Բաբո»
(55) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 21-01 (11) 548 (13) S 
(21) 20200033  (22) 23.12.2020
(72) Արմինե Ղազարյան (AM) 
(73) «Մինե» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 64/2 
(AM) 
(54) Սեղանի խաղ «Մոլորակ»
(55) 
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№ 02/216 .02 . 202 1

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20192304  (111) 32126
(220) 13.11.2019 (151) 12.02.2021
   (181) 13.11.2029
(730) «Յուվենտա» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան 
30, բն. 16, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար-
դա գույն, բաց մանուշակագույն, բեժ և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. հեռակա ուսուցում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակեր-
պում և անցկացում. տեղեկատվություն կրթու-
թյան հարցերով. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում-
ների կազմակերպում և անցկացում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. մանուալ թերապիա (քիրո-

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

պրակտիկա). վարսավիրանոցների ծառայու  -
թյուններ. սանիտարական ծառայու թյուն. 
հիվանդանոցների ծառայու թյուններ. մերսում. 
բժշկական օգնություն. ատամնաբուժական 
օգնություն ստոմատոլոգիա. մատնահար-
դարում. պլաստիկ վիրաբուժություն. մազերի 
պատվաստում. արհեստական բեղմնա-
վորում. փորձանոթում բեղմնավորման 
ծառայություններ արտամարմնային բեղմնա-
վորման ծառայություններ. դաջում. գեղագետ 
դիմահարդարների ծառայություններ. թերա-
պևտիկ ծառայություններ. ոչ ավանդական 
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. 
դիսպանսերներ բուժկենտրոններ. մազա-
հեռացում մոմով (էպիլյացիա). օրթոդոնտական 
ծառայություններ (օրթոդոնտիա). պիրսինգ:

____________________

(210) 20192678  (111) 32127
(220) 26.12.2019 (151) 12.02.2021
   (181) 26.12.2029
(730) Գագիկ Հակոբյան, Երևան, Ռուբինյանց 
3, բն. 44, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա կագույն, դեղին, կարմիր, մոխրագույն, 
կապույտ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ավիափոխադրումներ. ավտոմեքենաների 
վար ձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
ավտոբուսային փոխադրումներ. զբոսանա-
վերի ծառայություններ. երկաթուղային 
փոխադրումներ. կրուիզների կազմակերպում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. ճանապարհորդական 
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շրջագայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրա գրում. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. վարորդների ծառայություններ. 
տրանսպորտային միջոցների ամրա գրում. 
ճանապարհորդությունների ամրա գրում. 
ավտոբուսների վարձույթ. ճանապար հոր-
դության երթուղու վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում. երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց հավելվածների միջոցով:

____________________

(210) 20200035 (111) 32128
(220) 14.01.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 14.01.2030
(730) «Ջոյֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
127/33, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  կարմիր 
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. թթու կաղամբ. արգանակ. 
թթու դրած մանր վարունգ. պահածոյացված 
բանջարեղեն. արգանակի խտածո. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. բանջարեղենի 
ապուրներ. բանջարեղենի հյութեր՝ սնունդ 
պատրաստելու համար. պահածոյացված 
ոսպ. պահածոյացված սոխ. պահածոյաց-
ված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային 
յուղ. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
տոմատի խյուս,  բանջարեղենային աղցաններ. 
տոմատի հյութ՝ սնունդ պատրաստելու համար. 
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 

պահածոյացված գետնասնկեր. պահածոյաց-
ված լոբազգիներ. պահածոյացված սնկեր. 
բանջարեղենի պահածոներ. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
այվար (պահածոյացված պղպեղ). ձկան 
մուսեր. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ-
ված խավիար. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր.  արևածաղկի մշակված 
սերմեր. պահածոյացված սխտոր. տոմատի 
մածուկ. պահածոյացված արտիճուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար. սոխի 
օղակներ. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
բանջարեղենային սերուցքներ. մշակված 
քաղցր եգիպտացորեն. անկենդան անձրուկներ 
(անչոուս). խավիար. կարտոֆիլի չիպսեր. 
ապուրներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
անկենդան խեցգետիններ. ձկան սուկի. 
անկենդան ձուկ. մսային դոնդող, 
պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի 
համար. անկենդան ծովատառեխ. անկենդան 
օմարներ. անկենդան ոստրեներ. լանգուստներ 
(անկենդան). միդիաներ (խեցեմորթներ) 
անկենդան. լյարդի պաշտետ. անկենդան 
սաղմոն. անկենդան թյուննոս. ձկան հիմքով 
սննդամթերք. անկենդան խխունջներ. 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված 
միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. 
խխունջի ձվեր. սոյայի շոռ. ձկան պահածոներ. 
մսի պահածոներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան 
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). թահինի 
(մածուկ քնջութի հատիկներից).

դաս 40. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պահածոյացում,  սննդամթերքի սառեցում. 
հյութի քամում պտուղներից. սննդամթերքի 
ապխտում:

____________________

(210) 20200062 (111) 32129
(220) 17.01.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 17.01.2030
(730) «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակա-
ռուց վածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ, 
Երևան, Կառավարական տուն 1, AM 
(442) 01.04.2020
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, բաց և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. թվային ստորագրություն.
դաս 35. տվյալների ավտոմատացված 

հիմնապաշարների վարում. տեղեկատվու-
թյան հավաքում տվյալների համակարգչա-
յին հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում.

դաս 38. համակարգչի միջոցով հաղորդա-
գրությունների և պատկերների փոխանցում. 
էլեկտրոնային նամակների հաղորդում. 
տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահովում. 
թվային ֆայլերի հաղորդում. տվյալների հոսքի 
փոխանցում.

դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխ-
ման. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. տեղեկատվա-
կան համակարգերի պաշտպանություն 
վիրուս ներից. փաստաթղթերի թվայ-
նացում (տեսածրում). ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդա տվություն. տվյալ-
ների էլեկտրոնային պահպանում. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում). խորհրդատվություն տվյալների 
անվտանգության հարցերով. տվյալների 
կոդավորման ծառայություններ. ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PaaS):

____________________

(210) 20200127  (111) 32130
(220) 29.01.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 29.01.2030
(730) Արազ Բաղդասարյան, Երևան, Գյուլբեն-
կյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մուգ կապույտ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ և նորաձևության 
պարագաներ, այն է՝ նորաձև հագուստ. 

դաս 35. մեդիա ծառայություններ, այն է՝ 
հեռուստագովազդ. 

դաս 36. բարեգործական կազմակեր-
պություն, այն է՝ բարեգործական միջոց-
ների հավաքագրում, ժամանց՝ այն է՝ 
զվարճությունների ծառայություններ.

դաս 44. բնապահպանական ծառայու-
թյուններ, այն է՝ բույսերի աճեցում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20200137  (111) 32131
(220) 30.01.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 30.01.2030
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(730) Արման Սեյրանյան, Երևան, Թումանյան 
31 44, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություն-

ներ. հյուրանոցներում տեղերի պատվիրման 
ծառայու թյուններ:

____________________

(210) 20200329 (111) 32132
(220) 21.02.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 21.02.2030 
(730) Հյունդաի Մոթոր Քամփնի, KR 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. մարդատար ավտոմոբիլներ. 

սպորտային արտաճանապարհային փոխա-
դրամիջոցներ. ռեկրեացիոն ավտոմոբիլներ, 
կեմպերներ (տնակ-ավտոմեքենաներ, ավտո-
ֆուրգոններ, որոնք համալրված են խոհանոցով, 
քնելու տեղերով, զուգարանով). բոլոր վերը 
թվարկված ապրանքները, բացառությամբ 
ձեռնասայլակների, սայլերի, երկանիվ 
սայլակների, մաքրման համար սայլակների, 
սայլակների (տրանսպորտային միջոցների) 
անվակների, տրանսպորտային միջոցների 
համար արգելակային սեգմենտների, տրանս-
պորտային միջոցների համար բեռնացանցերի։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200345 (111) 32133
(220) 21.02.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 21.02.2030

(730) Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ, շոկոլադային արտա-

դրանք, մասնավորապես՝ շոկոլադե սալիկներ, 
շոկոլադե փոքրիկ սալիկներ և շոկոլադե 
կոնֆետներ, բացառությամբ այլ արտադրանք 
զարդարելու համար նախատեսվածների:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200374 (111) 32134
(220) 26.02.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 26.02.2030
(730) Արման Մանուկյան, Երևան, Ռուբեն Սևակ 
1, բն. 69, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «silver» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. արծաթյա զարդեր. 
դաս 35. արծաթյա զարդերի մանրածախ 

վաճառք:
____________________

(210) 20200428 (111) 32135
(220) 03.03.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 03.03.2030
(730) «Հախվերդյանս Վայների» ՍՊԸ, Երևան, 
Թևոսյան 7, AM 
(442) 16.03.2020
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(540) 

(526) «Winery» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20200439 (111) 32136
(220) 04.03.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 04.03.2030
(730) «Լայմա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Ապարան, Բաղրամյան 34, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ջրեր 

(ըմպելիքներ). հանքային և գազավորված ջրեր 
(ըմպելիքներ). լիմոնադ: 

____________________

(210) 20200440 (111) 32137
(220) 04.03.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 04.03.2030
(730) «Լայմա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Ապարան, Բաղրամյան 34, AM 
(442) 01.04.2020

(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ջրեր 

(ըմպելիքներ). հանքային և գազավորված ջրեր 
(ըմպելիքներ). լիմոնադ: 

____________________

(210) 20200463 (111) 32138
(220) 06.03.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 06.03.2030
(730) «Քանաքեռ-Զեյթուն» բժշկական կենտրոն 
ՓԲԸ, Երևան, Հր. Ներսիսյան 7, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (C:95, M:70, Y:0, K:0) և դեղին (C:0, 
M:15, Y:95, K:0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20200680 (111) 32139
(220) 08.04.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 08.04.2030
(730) «Թռչնաֆաբրիկա Գետամեջ 2016» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Գետամեջ 2-րդ փ. 15, AM 
(442) 04.05.2020
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(540) 

(526) «ԹՌՉՆԱՖԱԲՐԻԿԱ» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կանաչ, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ընտանի թռչուն (անկենդան). հավ. 
թռչնամիս. ամբողջական հավ. հավի սառեցված 
մասեր. հավի կտրածոներ (մասեր). լյարդ. հավի 
փորոտիք. հավի մսից մշակված (պատրաստված) 
արտադրանք. պաքսիմատի մեջ թաթախված 
հավ. ամբողջական  հնդկահավ. հնդկահավի 
սառեցված մասեր.  նագեթներ (պաքսիմատի 
մեջ թաթախված  հավի մսից գնդիկներ՝ 
տապակմանը  պատրաստ). հնդկահավի միս 
կոտլետների  համար. հնդկահավի ապխտած  
լանջամիս. հնդկահավի ազդրամիս. ապխտած  
թռչնամիս. ջերմամշակման ենթարկված հավի 
միս. ձվի սպիտակուց. ձվի դեղնուց. ձվեր. ձվի 
փոշի. ուտելի թռչնի բներ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20200731  (111) 32140
(220) 21.04.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 21.04.2030
(730) «Սաս ֆեմիլի» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 
180, բն. 11, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «FAMILY» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. 
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. շաքար. բրինձ. 
տապիոկա. սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշի ներ. 
աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. դիժես-
տիվներ (լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. սուպերմարկետների կողմից 
մատուց վող մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.
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դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). մթերքից խոհարարական արձա-
նիկների ստեղծում. սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում:

____________________

(210) 20200732 (111) 32141
(220) 21.04.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 21.04.2030
(730) «Սաս ֆեմիլի» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 
180, բն. 11, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «FAMILY» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. 
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. շաքար. բրինձ. 
տապիոկա. սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. 
աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. դիժես-
տիվներ (լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 

գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. սուպերմարկետների կողմից 
մա տուցվող մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. սննդի ձևավորում. 
տորթերի ձևավորում:

____________________

(210) 20200733 (111) 32142
(220) 21.04.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 21.04.2030
(730) «Սաս ֆեմիլի» ՍՊԸ, Երևան, Բաշին-
ջաղյան 180, բն. 11, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «FAMILY» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. 
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. շաքար. բրինձ. 
տապիոկա. սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. 
աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. դիժես-
տիվներ (լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. սուպերմարկետների կողմից 
մատուց վող մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. սննդի ձևավորում. 
տորթերի ձևավորում:

____________________

(210) 20200734 (111) 32143
(220) 21.04.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 21.04.2030
(730) «Սաս ֆեմիլի» ՍՊԸ, Երևան, Բաշին-
ջաղյան 180, բն. 11, AM 
(442) 18.05.2020

(540) 

(526) «FAMILY» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. 
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. շաքար. բրինձ. 
տապիոկա. սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. 
աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. դիժես-
տիվներ (լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. սուպերմարկետների կողմից 
մատուց վող մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.
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դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. սննդի ձևավորում. 
տորթերի ձևավորում:

____________________

(210) 20200801 (111) 32144
(220) 05.05.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 05.05.2030
(730) «Ձեռարվեստի զարգացման» հիմնա-
դրամ, Կոտայքի մարզ, գ. Գառնի, Չարենցի փ., 
տուն 56, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «Garni Crafts Centre» և «Գառնիի Ձեռար-
վեստի կենտրոն» գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կարմիր (RGB 235 88 88, RGB 204 55 62, CMYK 
2 81 62 0, CMYK 14 93 79 3), մուգ կարմիր (RGB 
150 26 44, CMYK 26 100 84 25), մուգ վարդագույն 
(RGB 79 47 62, RGB 103 67 79, CMYK58 78 52 
48, CMYK 51 73 51 33), բաց նարնջագույն (RGB 
232 217 203, RGB 250 229 207, CMYK 8 13 18 
0, CMYK 19 18 0), բաց դեղին (RGB 251 244 215, 
CMYK 2 2 18 0), մուգ կապույտ (RGB 8 55 86, 
RGB 57 75 108, CMYK 10 78 42 34, CMYK 85 72 
35 20) և կապույտ (RGB 73 99 115, RGB 93 129 
148, CMYK 76 54 41 17, CMYK 68 41 334) գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 23. բրդե թելերով ձեռագործ 

մանվածքներ. այլ բնական թելերով, 
մասնավորապես՝ վուշե, բամբակե, մետաքսե 
թելերով ձեռագործ մանվածքներ: 

____________________

(210) 20200826 (111) 32145
(220) 08.05.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 08.05.2030
(730) Դավիթ Հովսեփյան, Երևան, Լենին-
գրադյան 6, բն. 48, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. նարգիլեի համար նախատես-

ված թութուն. լուցկիներ.  սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչ-
ներ պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժա-
կան նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
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սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ:

____________________

(210) 20200831 (111) 32146
(220) 11.05.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 11.05.2030
(730) «Տեխնիկական անվտանգության 
կենտրոն» ՓԲԸ, Երևան, Տիչինայի տուն 42, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, կանաչ, բաց 
և մուգ կանաչ, կարմիր, բորդո, բաց և մուգ 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. էլեկտրասարքերի տեղադրում 
և վերանորոգում. վերելակների տեղադրում 
և վերանորոգում. այրիչների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
ջեռուցման սարքավորումների տեղադրում 
և վերանորոգում. ծխնելույզների մաքրում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղա-
դրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
շինարարական աշխատանքների (ստուգիչ-
կառավարիչ) վերահսկողություն. մեքենա-
յական սարքավորումների տեղադրում. 

վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
խողովակաշարերի, նավթամուղների կառուցում 
և տեխնիկական սպասարկում. շինարարության 
հարցերով տեղեկատվության տրամադրում. 
վերանորոգմանը վերաբերող տեղեկատվու-
թյան տրամադրում. խորհրդատվություն 
շինարարության հարցերով. էլեկտրիկների 
ծառայություններ.

դաս 41. տեխնիկական և հրդեհային 
անվտանգության հարցերով հեռակա 
ուսուցում. տեխնիկական և հրդեհային 
անվտանգության ուղղությամբ տեքստային 
նյութերի հրապարակում, բացառությամբ 
գովազդային նյութերի. տեխնիկական և 
հրդեհային անվտանգության հարցերով 
կրթա դաստիարակչական ծառայություններ. 
տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության 
հարցերով կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. տեխնիկական և հրդեհային 
անվտանգության հարցերով կրթության ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության 
ուղղությամբ քննությունների անցկացում. 
տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության 
հարցերով գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). տեխնիկական 
և հրդեհային անվտանգության հարցերով 
մասնագիտական վերապատրաստում.

դաս 42. տեխնիկական և հրդե հային 
անվտանգության հարցերով ճարտարա-
պետական ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն ճարտարապետության հար ցերով 
տեխ նիկական և հրդեհային անվտան-
գության ուղղությամբ. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. 
նյութերի փորձարկումներ. տեխնիկական 
նախագծերի ուսումնասիրում. երկրաբանական 
հետազննություն. չափաբերում (չափումներ). 
որակի հսկողություն. տեխնիկական և 
հրդեհային անվտանգության ոլորտում 
նոր արտադրատեսակների հետազո-
տություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. ճարտա րագիտական փորձաքննու-
թյուն. գիտական լաբորա տորիաների 
ծառայություններ. տեխնոլոգիական հար-
ցերով խորհրդատվություն. տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում. գիտական և 
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տեխնոլոգիական հետազոտություններ բնական 
աղետների ոլորտում. հետազոտություններ 
շինարարական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ եռակցման ոլորտում.

դաս 45. կոտրանքից պաշտպանող 
անվտանգության համակարգերի հսկում. 
ձեռնարկությունների անվտանգության վիճակի 
ստուգում. խորհրդատվություն տեխնիկական 
և հրդեհային անվտանգության ուղղությամբ 
մտավոր սեփականության հարցերով. 
տեխնիկական և հրդեհային անվտան-
գու թյան ուղղությամբ իրավաբանական 
փաս տա  թղթերի նախապատրաստում. իրավա-
բանական խորհրդատվություն տեխնիկական 
և հրդեհային անվտանգության ուղղությամբ 
մրցույթների հայտերին արձագանքելու 
վերաբերյալ. իրավաբանական հսկողության 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20200856 (111) 32147
(220) 13.05.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 13.05.2030
(730) «Մ.Ա.Մ. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 65 շին. 139, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, դեղին, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավտոմեքենաների վարձույթ:
____________________

(210) 20200948 (111) 32148
(220) 27.05.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 27.05.2030
(730) Դավիթ Հովսեփյան, Երևան, Լենին-
գրադյան 6, բն. 48, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող 

սիգարետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց 
հրաժարվելու համար. 

դաս 34. նարգիլեի համար նախատեսված 
թութուն. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչ-
ներ պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար.էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրո-
նային սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
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յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ:

____________________

(210) 20201030  (111) 32149
(220) 08.06.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 08.06.2030
(730) Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթուն, 
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(526) Բացի «PRIMO» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ու նշաններն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, բաց կապույտ, մուգ կարմիր, բաց 
կարմիր, սպիտակ, սև, մոխրագույն, բեժ և բաց 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. ջեռուցման ռադիատորներ. 
կենտրո նական ջեռուցման ռադիատորներ:

____________________

(210) 20201081  (111) 32150
(220) 12.06.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 12.06.2030
(730) «Չիվարենի վայների» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի 
մարզ, Եղեգնաձոր, Ն. Մշեցու 16, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «ԳԻՆԻՆԵՐ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20201082  (111) 32151
(220) 12.06.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 12.06.2030
(730) «Չիվարենի վայների» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի 
մարզ, Եղեգնաձոր, Ն. Մշեցու 16, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «ԳԻՆԻՆԵՐ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20201097  (111) 32152
(220) 15.06.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 15.06.2030
(730) Իրինա Դավթյան, Երևան, Սայաթ-Նովա 
8, բն 24, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. ուսուցման տեսալսողական 

միջոցներ. կանխավճարով աշխատող 
երաժշտական ավտոմատներ. ժետոնով 
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աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
բետատրոններ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
հոլոգրամներ. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. համակարգիչներ. համակարգչային 
գրառված ծրագրեր. տոտալիզատորներ. 
մոնիտորներ (համակարգչային ծրագրեր). 
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ-
տակներ. տեսախաղերի քարթրիջներ. 
տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. էլեկ-
տրոնային ներբեռնվող հրապարակումներ. 
համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր. 
խաղային գրառված ծրագրեր համակարգիչների 
համար. ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր 
շարժական հեռախոսների զանգերի համար. 
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռն-
վող պատկերների ֆայլեր. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի 
համար. համակարգչային սարքավորումներ. 
ինտերակտիվ թաչսքրին տերմինալներ. 
վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
գրատախտակներ. արհեստական բանա կա-
նությամբ մարդանման ռոբոտներ. ձայնային 
խառնիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. համակարգչային էկրանները 
պաշտպանող ծրագրային ապահովում, 
գրառված կամ բեռնվող. բեռնվող գրաֆիկա-
կան տարրեր բջջային հեռախոսների համար.  
խաղային բեռնվող ծրագրեր համակարգիչ-
ների համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային 
դրամապանակներ. 

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. սպառողներին 
առևտրային տեղեկատվության և խոր-
հուրդների տրամադրում ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել 
մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնոր-
դային ծառայություններ. ապրանքներ և 
ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 

մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և ֆիլմերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ.

դաս 42. ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն ճարտարա-
պետության հարցերով. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. 
ինտե րիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություն ներ 
փաթեթավորման բնագավառում. համա-
կարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
գեղարվեստական ձևավորում  (արդյունա-
բերական դիզայն). վեբ-կայքերի ստեղծում 
և տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-կայքերի). համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. հետազոտություններ շրջակա միջա-
վայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայ-
նացում (տեսածրում).  ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. սերվերների 
հոսթինգ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների և ծրագրավորման վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. տեղեկատվական 
տեխնո լոգիաների ծառայություններ, որոնք 
տրամադրվում են արտաքին ռեսուրսների 
(աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվություններ. ինտերիերի 
դիզայն. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
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կատա լոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում). ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառայու-
թյուն (PaaS). համակարգչային հարթակների 
կատարելագործում. այցեքարտերի ձևավո-
րում. գովազդային նյութերի գրաֆիկական 
ձևավորում. օգտագործողի վավերացման 
ծառայություններ՝ օգտագործելով մեկանգամյա 
մուտքի տեխնոլոգիան առցանց ծրագրային 
ապահովման հավելվածների համար:

____________________

(210) 20201102  (111) 32153
(220) 15.06.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 15.06.2030
(730) Լուսինե Շիրակյան, Երևան, Խանջյան 7, 
տուն 4, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 14. ագատներ, թանկարժեք 

իրեր սաթից, ուլունքներ մամլած սաթից, 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր), արծաթյա 
մետաղաթել, արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր), ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր), 
ժամացույց - ապարանջաններ, ժամացույցների 
ապարանջաններ, կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար, կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր), թվահարթակներ (ժամագործություն), 
ժամացույցների մեխանիզմներ, շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր), ժամացույցների շղթաներ, 
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ), 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր), էլեկտրական 
ժամացույցներ, փողկապների սեղմիչներ, 
ալմաստներ, թելեր ազնիվ մետաղներից 
(թանկարժեք իրեր), իրիդիում, թանկարժեք 
իրեր փղոսկրից, զարդարանքներ սև սաթից, 

ոսկերչական իրեր, մեդալիոններ (թանկարժեք 
իրեր), չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ, ձեռքի ժամացույցներ, 
ժամացույցների զսպանակներ, ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ, ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ, ձիթակն 
(թանկարժեք քար) պերիդոտ, չմշակված 
կամ դրոշմահատված ոսկի, ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր), պալադիում, դեկորատիվ 
գնդասեղներ, մարգարիտ (թանկարժեք իրեր), 
կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք քարեր, 
պլատին (մետաղ), ռոդիում, ռութենիում, 
շպինելներ (թանկարժեք քարեր), արձաններ 
ազնիվ մետաղներից, ստրաս (արհեստական՝ 
կեղծ ադամանդ), ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ, մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր), գեղարվեստական իրեր ազնիվ 
մետաղներից, տուփեր ազնիվ մետաղներից, 
գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ, 
ականջօղեր, կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ, 
թևքաճարմանդներ, գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր), փողկապների գնդասեղներ, կրծքա-
նշաններ ազնիվ մետաղներից, օղակներ 
բանալիների համար (անջատովի օղակներ 
կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի 
համար ), անմշակ կամ դրվագված արծաթեղեն, 
զարդատուփեր, ուլունքներ թանկարժեք և ոչ 
թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար, 
օղլակներ թանկարժեք իրերի համար, 
նախապատրաստվածք (գրունտովկա) թանկ-
արժեք իրերի համար, անջատովի օղակներ 
թանկարժեք մետաղներից բանալիների համար, 
նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի համար, 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ, ասեղնագոր-
ծած ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկ արժեք իրեր), հուռութներ բանալիների 
օղակների համար, գլխարկների թանկարժեք 
գնդասեղներ:

____________________

(210) 20201127  (111) 32154
(220) 18.06.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 18.06.2030
(730) «Ոսկե որակ» ՍՊԸ, Երևան, Նուբարաշեն 
9, տուն 37, AM 
(442) 16.09.2020
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(540) 

(526) «QUALITY», «ՈՐԱԿ» և «КАЧЕСТВО» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ (զմրուխտագույն) և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. 
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ. 
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր:

____________________

(210) 20201129  (111) 32155
(220) 19.06.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 19.06.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիկ Խաչիկի 
Ստեփանյան, Արարատի մարզ, գ. Վերին 
Արտաշատ, Ա.Գալստյան 45, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
ոսկեգույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 20. օղեր վարագույրների համար. 

անկողնային պարագաներ, բացա-
ռությամբ սպիտակեղենի. բազմոցի 
բարձեր. ներքնակներ. բռնիչներ վարա-
գույրների համար, բացառությամբ մանածա-
գործականի. ձողիկներ աստիճանների 
վրա գորգերն ամրացնելու համար. 
անվիկներ վարագույրների համար. ներսի 
գալարավարագույրներ շերտաձողիկներից. 
բարձեր. շիրմաներ (կահույք). դեկորատիվ 
վարագույրներ ուլունքից. ուղղորդիչներ 
վարագույրների համար. վարագույրների 
քիվեր. կեռիկներ վարագույրների համար. 
կապեր վարագույրների համար. բամբուկե 
գալարավարագույրներ. պլաստմասսայե 
շարժան վակներ գալարավարագույրների 
համար. ներսի շերտավարագույրներ 
հյուսած փայտից. ներսի պատուհանների 
շերտավարագույրներ (կահույք). ներսի թղթե 
շերտավարագույրներ. ներսի մանածա գործ-
վածքից շերտավարագույրներ.

դաս 24. մոմլաթ. մանածագործական 
նյութեր. կտավ. քաթան (կտոր). մոմլաթե 
սփռոցներ. անկողնու ծածկոցներ. 
ներքնակերեսներ. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. սպիտակեղենի 
գործվածքներ. գործվածքներ աստառի համար. 
սավաններ. աղվափետուրից վերմակներ. 
ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ) գործվածքներ. 
վարագույրների կապեր մանածագործվածքից. 
գազե գործվածքներ (շղարշ). անկողնու 
սպիտակեղեն. սպիտակեղեն նախշավոր 
կտավից. սեղանի սպիտակեղեն, բացա-
ռությամբ թղթից պատրաստվածի. 
բարձերեսներ. գործվածքներ արհեստական 
մետաքսից. վարագույրներ պլաստմասսայից. 
մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. տրիկոտաժե 
գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). պիտակներ մանածագործական 
նյութերից. մանածագործական երեսպատման 
նյութեր պատերի համար. պատյաններ 
բարձերի համար. վերմակներ. ծածկոցներ. 
բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. մանածագործա-
կան նյութեր կահույք պաստառապա-
տելու համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
վերմակներ տնային կենդանիների համար.
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դաս 27. լոգարանի գորգիկներ. մարմնա-
մարզական փռոցներ. խսիրներ. դռան 
առաջի ուղեգորգեր ոտքերը մաքրելու 
համար. եղեգից պատրաստված խսիրներ. 
գորգեր ավտոմեքենաների համար. գորգեր. 
սահելը խոչընդոտող գորգեր. պատի ոչ 
մանածագործական պաստառներ. մանա-
ծագործական պաստառներ. հատակի 
հրակայուն գորգեր բուխարու և խորովածի 
մանղալների համար. գորգեր յոգայով 
զբաղվելու համար. պատի մանածագործական 
երեսպատվածքներ.

դաս 35. վարագույրների համար 
օղերի, անկողնային պարագաների, բացա-
ռությամբ սպիտակեղենի, բազմոցի բարձերի, 
ներքնակների, վարագույրների համար 
բռնիչների, բացառությամբ մանածա-
գործականի, աստիճանների վրա գորգերն 
ամրացնելու համար ձողիկների, վարագույր-
ների համար անվիկների, շերտաձողիկ-
ներից ներսի գալարավարագույրների, 
բարձերի, շիրմաների (կահույք), ուլունքից 
դեկորատիվ վարագույրների, վարա-
գույրների համար ուղղորդիչների, 
վարագույրների քիվերի, վարագույրների 
համար կեռիկների, վարագույրների համար 
կապերի, բամբուկե գալարավարագույր-
ների, գալարավարագույրների համար 
պլաստմասսայե շարժանվակների, հյուսած 
փայտից ներսի շերտավարագույրների, ներսի 
պատուհանների շերտավարագույրների 
(կահույք), ներսի թղթե շերտավարագույր-
ների, մանածագործվածքից ներսի շերտա-
վարագույրների, մոմլաթի, մանածագործական 
նյութերի, կտավի, քաթանի (կտոր), մոմլաթե 
սփռոցների, անկողնու ծածկոցների, ներքնակ-
երեսների, սփռոցների, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, սպիտակեղենի 
գործվածքների, աստառի համար գործ-
վածքների, սավանների, աղվափետուրից 
վերմակների, ծածկոցների, ձգուն (էլաստիկ) 
գործվածքների, մանածագործվածքից վարա-
գույրների կապերի, գազե գործվածքների 
(շղարշ), անկողնու սպիտակեղենի, 
նախշավոր կտավից սպիտակեղենի, 
սեղանի սպիտա կեղենի, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածի, բարձերեսների, 
արհեստական մետաքսից գործվածքների, 

պլաստմասսայից վարագույրների, մետաքսե 
գործվածքների, շղարշի, տրիկոտաժե 
գործվածքների, շղարշե վարագույրների, 
զեֆիրի (գործվածք), մանածագործական 
նյութերից պիտակների, պատերի համար 
մանածագործական երեսպատման նյութերի, 
բարձերի համար պատյանների, վերմակների, 
ծածկոցների, բազմոցի բարձերի ծածկոցների, 
կահույք պաստառապատելու համար 
մանածագործական նյութերի, ցնցուղարանի 
մանածագործվածքից կամ պլաստմաս սայից 
վարագույրների, տնային կենդանիների 
համար վերմակների, լոգարանի գորգիկների, 
մարմնամարզական փռոցների, խսիրների, 
ոտքերը մաքրելու համար դռան առաջի 
ուղեգորգերի, եղեգից պատրաստված 
խսիրների, ավտոմեքենաների համար գորգերի, 
գորգերի, սահելը խոչընդոտող գորգերի, 
պատի ոչ մանածագործական պաստառների, 
մանածագործական պաստառների, բուխարու 
և խորովածի մանղալների համար հատակի 
հրակայուն գորգերի, յոգայով զբաղվելու 
համար գորգերի, պատի մանածագործական 
երեսպատվածքների մեծածախ և մանրածախ 
առևտրի կետերի ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20201136  (111) 32156
(220) 19.06.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 19.06.2030
(730) Վալիո ԼԹԴ, FI 
(442) 16.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացրած և ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբաներ, 
կոմպոտներ. կաթ և կաթնամթերք, ներառյալ՝ 
յոգուրտ, կտրված կաթ, սերուցք, թթվասեր, 
հարած սերուցք, կաթնային ըմպելիքներ, կաթի 
գերակշռությամբ կաթի հիմքով ըմպելիքներ, 
թթվեցրած կաթ, կաթնային պուդինգներ, 
կաթնային կոկտեյլներ,  պրոտեինի բարձր 
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պարունակությամբ կաթ, բուրավետացված 
կաթ, կաթնաթթու պարունակող ըմպելիքներ, 
կեֆիր, կումիս, կաթնային շիճուկ, կաթնաշոռ, 
պանիր, պանրային արտադրանք, կաթի փոշի, 
չորացված կաթնաշիճուկային արտադրանք 
և կաթնաշիճուկի փոշիներ. սննդային յուղեր 
և ճարպեր. կարագ, մարգարին. ապուրներ. 
կաթնային և սերուցքի հիմքով թաթախելու 
սոուսներ. կաթնամթերքի փոխարինիչներ. 
կաթնային արտադրանքի փոխարինիչներ. 
կաթի փոխարինիչներ. վարսակի կաթ (կաթի 
փոխարինիչներ). նշի կաթ, նշի կաթի հիմքով 
ըմպելիքներ. կոկոսի կաթ, կոկոսի կաթի հիմքով 
ըմպելիքներ. գետնընկույզի կաթ, գետնընկույզի 
կաթի հիմքով ըմպելիքներ. բրնձի կաթ,  բրնձի 
կաթ որպես կաթի փոխարինիչ օգտագործելու 
համար. սոյայի կաթ. սոյայի կաթի հիմքով 
ըմպելիքներ. սոյայի հատիկի կաթ. յոգուրտի 
փոխարինիչներ. ըմպելի յոգուրտների 
փոխա րինիչներ. թանի փոխարինիչներ. 
թթվասերի փոխարինիչներ. թթվեցրած կաթի 
փոխարինիչներ. սերուցքի փոխարինիչներ. 
բանջարեղենային սերուցք և փոշի. կարագի 
փոխարինիչներ. մարգարինի փոխարինիչ-
ներ. պանրի փոխարինիչներ. բանջարեղենի 
փոշիներ. կաթնամթերքի փոխարինիչների 
փոշիներ. կաթի փոխարինիչների փոշի. կաթի 
փոխարինիչների փոշի սննդային նպատակների 
համար. չոր կաթի փոխարինիչների փոշի. 
սերուցքի փոխարինիչների փոշի. կոկոսի 
կաթի փոշի. մրգային և բանջարեղենային 
հացին քսվող սնունդ. մշակված միրգ. 
մրգային նախուտեստներ. մրգային չիպսեր. 
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. 
մրգահյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. բանջարեղենային հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. բանջարեղենային 
խտածոներ սննդի համար. ապուրների 
փոշիներ.  

դաս 30. սուրճ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. սրճային 
խմիչքներ և ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով 
խմիչքներ և ըմպելիքներ. կաթի փոխարինիչներ 
պարունակող սուրճի հիմքով խմիչքներ 

և ըմպելիքներ. պաղպաղակ առանց 
կաթնամթերքի. կաթի փոխարինիչներից 
պատրաստված պաղպաղակ. պաղպաղակի 
փոխարինիչներ. եփած կրեմ. մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). պանրային սուսներ. 
պանրի փոխարինիչներից պատրաստված 
սուսներ. հացահատիկային նախուտեստներ. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ. շոկոլադե սալիկներ 
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). 
սառեցրած յոգուրտ առանց կաթնամթերքի. 
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). մշակված 
սերմեր, օսլա և դրանցից պատրաստված 
ապրանքներ, թխելու համար պատրաստուկ-
ներ և  խմորիչներ. սննդի համեմունքներ 
(սոուսներ). սոուսներ սնունդ պատրաստելու 
համար. պատրաստի սննդամթերք՝ սոուսի 
տեսքով. շաքար, բնական քաղցրացնող 
նյութեր, քաղցր պատվածքներ և միջուկներ, 
մեղվային արտադրանք. աղեր, համեմանքներ, 
բուրավետարարներ և համեմունքներ. վարսակի 
շիլա. հացահատիկային շիլա. վերը նշված 
բոլոր ապրանքները պարունակող պատրաստի 
ճաշատեսակներ և նախուտեստներ. կաթի և 
սերուցքի հիմքով սոուսներ.

դաս 32. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. օշարակներ և այլ 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. վարսակի 
հիմքով ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. ընկույզի և սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ. բանջարեղենային ըմպելիքներ. 
կոկոսի հիմքով ըմպելիքներ. շարբաթ (ըմպելիք). 
էներգետիկ ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգերի 
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. պրոտեինով 
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201148  (111) 32157
(220) 23.06.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 23.06.2030
(730) «Լեքսիքլ թեքնոլըջիզ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց 28/1 14, AM 
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(442) 16.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառայու  թյուններ. կրթության ոլորտին վերա-
բերող տեղեկատվության տրամադրում. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
մասնագիտական վերապատրաստում. կրկնու-
սույցի ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
հեռավար ուսուցում:

____________________

(210) 20201198  (111) 32158
(220) 01.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 01.07.2030
(730) «Կուպրսինթեզ» ՍՊԸ, Երևան, Հր. 
Ներսիսյան 14/2, գրասենյակ 7, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. շարժիչային և արդյունաբերական 
յուղերի, քսուքների մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20201213  (111) 32159
(220) 03.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 03.07.2030
(730) Զանգվածային ոչնչացման զենքի վերա-
հսկման հասարակական կազմակերպություն, 
Երևան, Կողբի առաջին փ., տուն 6, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, մոխրագույն, սպիտակ, 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռակոնֆերանսներ զանգվա-
ծային ոչնչացման զենքի վերահսկման ոլորտում:

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում զանգվածային ոչնչացման զենքի 
վերահսկման ոլորտում: 

____________________

(210) 20201245  (111) 32160
(220) 06.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 06.07.2030
(730) «Զիսֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Բաբաջանյան 
110, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 
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(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. բանջարեղեն և այգեգործական 
այլ ապրանքներ, որոնք պատրաստված կամ 
պահածոյացված են սպառման համար, այդ 
թվում՝ պահածոյացված մրգեր, պահածոյացված 
բանջարեղեն, խավիար, ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն, ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր, չորացրած բանջարեղեն, 
պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի 
համար, պահածոյացված ոսպ, պահածոյաց-
ված սնկեր և գետնասնկեր, պահածոյաց-
ված լոբազգիներ, մրգային պահածոներ, 
բանջարեղենի պահածոներ, պահածոյացված 
սիսեռ, պահածոյացված պղպեղ, 
պահածոյացված սխտոր, պահածոյացված սոխ, 
պահածոյացված արտիճուկ, պահածոյացված 
հատապտուղներ, պահածոյացված 
կոճապղպեղ, թթու դրած բանջարեղեն և մրգեր, 
թթու դրած մանր վարունգ, մուրաբաներ, 
կոճապղպեղի մուրաբա:

____________________

(210) 20201247  (111) 32161
(220) 06.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 06.07.2030
(730) «Զիսֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Բաբա ջանյան 
110, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. բանջարեղեն և այգեգործական 
այլ ապրանքներ, որոնք պատրաստված կամ 
պահածոյացված են սպառման համար, այդ 
թվում՝ պահածոյացված մրգեր, պահածոյացված 
բանջարեղեն, խավիար, ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն, ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր, չորացրած բանջարեղեն, 
պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի 
համար, պահածոյացված ոսպ, պահածոյաց-
ված սնկեր և գետնասնկեր, պահածոյաց-

ված լոբազգիներ, մրգային պահածոներ, 
բանջարեղենի պահածոներ, պահածոյացված 
սիսեռ, պահածոյացված պղպեղ, պահա-
ծոյացված սխտոր, պահածոյացված սոխ, 
պահածոյացված արտիճուկ, պահածոյացված 
հատապտուղներ, պահածոյացված կոճա-
պղպեղ, թթու դրած բանջարեղեն և մրգեր, 
թթու դրած մանր վարունգ, մուրաբաներ, 
կոճապղպեղի մուրաբա:

____________________

(210) 20201249  (111) 32162
(220) 06.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 06.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Աբրա-
համյան Աշոտի, Երևան, Ղ. Փարպեցի 9բ, բն. 
15, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. համեմունքներ, թեյի հիմքով 

ըմպելիքներ, թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ:

____________________

(210) 20201250  (111) 32163
(220) 07.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 07.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հասմիկ 
Մուրադյան, Վայոց ձորի մարզ, գ. Աղավնաձոր, 
փ. 1, 64, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. կոմպոտ.
դաս 33. գինի.
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դաս 43. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
մատուցում, մասնավորապես` գինու համտեսելու 
նպատակով.

դաս 44. այգեգործություն:
____________________

(210) 20201258  (111) 32164
(220) 08.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 08.07.2030
(730) «Բելգլաս» ՍՊԸ, Բյուրեղավան, Հր. Հարո-
յան 50/5, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 21. ապակյա տարաներ:

____________________

(210) 20201268  (111) 32165
(220) 08.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 08.07.2030
(730) Սեդա Ղազարյանի անվան հոգեկան 
առողջության հիմնադրամ, Երևան, Սևքարեցի 
Սաքո 25 ա, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
(CMYK 0,0,0,90 RGB 65, 64, 66), կանաչ (CMYK 
30, 100, 70,0 RGB 183, 39, 76 HEX #b7274c), 
կապտականաչ (CMYK 90, 40, 20, 0 RGB 0, 128, 
170 HEX #0080aa) և մուգ վարդագույն (CMYK 80, 
0, 100, 0 RGB 13, 177, 75 HEX #0db14b) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. հոգեբանների ծառայություններ. 
լոգոպեդիա. թմրադեղերի կամ ալկոհոլի 
չարաշահումից հիվանդների համար վերա_
կանգնողական ծառայություններ:

____________________

(210) 20201318  (111) 32166
(220) 15.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 15.07.2030
(730) «Մաֆ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
8 փակուղի, սենյակ 406, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղնանարնջագույն և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դիետիկ սնունդ. մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
համար. 

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և 
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լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ. 
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. 
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված 
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ 
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր): 

____________________

(210) 20201323  (111) 32167
(220) 16.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 16.07.2030
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` անանուխի 

թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, 
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի, 
ապերիտիֆներ, արակ, թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ, 
կյուրասո, դիժեստիվներ, գինիներ, ջին, 
լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք, բալի օղի, 
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, 
տանձի սիդր, սակե, վիսկի,  մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, ռոմ, օղի:

____________________

(210) 20201324  (111) 32168
(220) 16.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 16.07.2030
(730) Ջ ընդ Բ Լիմիթիդ, VG 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. լուցկիներ. սիգարետներ. 

արկղեր սիգարետների համար. ծխախոտի 
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
ծխախոտի քսակներ. սիգարիլներ. ծխելու 
խոտաբույսեր. անոթներ ծխախոտի համար:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20201333  (111) 32169
(220) 17.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 17.07.2030
(730) «Բալենի ագրո խորհրդատվություն» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտաս 34/7, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բալա-
գույն, զմրուխտագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20201422  (111) 32170
(220) 24.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 24.07.2030
(730) Տրոիկաա Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական, բժշկական և 

անասնաբուժական պատրաստուկներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20201423  (111) 32171
(220) 24.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 24.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Գալստյան 
Սուրենի, Երևան, Աճեմյան 127/2, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն. գլխարկներ. երկարա-

ճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. քողերով 
կիսակոշիկներ. մարմնամարզական կոշիկ-
ներ. լողափի կոշիկ. սաբոներ (կոշիկ). 
կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. սպորտային 
կիսակոշիկներ. մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ. միջատակեր. տրիկոտաժեղեն. 
հագուստ. կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
տաբատներ. վերնազգեստ. տրիկոտաժե 
հագուստ. բաճկոնակներ. սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. համազգեստ. հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). սպորտային մայկաներ:

____________________

(210) 20201430  (111) 32172
(220) 27.07.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 27.07.2030
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորոցիա, US 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, այդ 

թվում՝ գազավորված ըմպելիքներ և էներգե-
տիկ ըմպելիքներ. օշարակներ, խտանյութեր, 
փոշիներ և բաղադրանյութեր ըմպելիքների՝ այդ 
թվում գազավորված ըմպելիքների և էներգետիկ 

ըմպելիքների պատրաստման համար. ոչ 
ալկոհոլային գարեջուր։  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201480 (111) 32173
(220) 05.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 05.08.2030
(730) «Նարե թրեվլ ընդ թուրս» ՍՊԸ, Երևան, 
0002, Կենտրոն, Մաշտոցի պող. 37,  գրաս. 4, 
AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(526) «TRAVEL AND TOURS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նռան կարմիր և մուգ մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս. 39 տրանսպորտային փոխադրումն եր. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20201507  (111) 32174
(220) 10.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 10.08.2030
(730) Գևորգ Աբգարյան, ք. Բերդ, Դ. Անհաղթի 
9, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(526) «SCHOOL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է գազա-
րա գույն (#F8981D), փիրուզագույն (#009AAB) և 
սև (#242627) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում:

____________________

(210) 20201518  (111) 32175
(220) 11.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 11.08.2030
(730) «ԱրտԳրանդ» ՍՊԸ, UA 
(442) 01.09.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 27. պատի դեկորատիվ, ոչ 
մանածա գործական երեսպատվածքներ. 
թղթե պաստառներ. մանածագործական 
պաստառներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20201567  (111) 32176
(220) 18.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 18.08.2030
(730) «Մայ կորպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
9-րդ զնգ. 8շ. բն. 26, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «realty», «.am», «@» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 36. միջնորդային գործունեություն.  

անշարժ գույքի գործակալությունների 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում:

____________________

(210) 20201572  (111) 32177
(220) 19.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 19.08.2030
(730) Սարգիս  Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բեժ, 
սև, բաց և մուգ ոսկեգույն  գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20201587  (111) 32178
(220) 20.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 20.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչյա 
Առաքելյան, Երևան, Երվանդ Քոչար 5/2, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «FLOWERS» բառը և «flowers brand & wed-
ding salon» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահ պա նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. բնական և արհեստական 
ծաղիկների, ծաղկեփնջերի, կոմպոզիցիաների, 
կնունքի, ծնունդի, հարսանեկան, նշանա-
դրության և այլ միջոցառումների կազմա-
կերպման, ձևավորման պարագաների և 
թեմատիկ հուշանվերների վաճառք:

____________________

(210) 20201591  (111) 32179
(220) 20.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 20.08.2030
(730) «Ալ - ֆուդ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գ. 
Փանիկ, փ. 14, տուն 2, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «food» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին, գազարագույն, կարմիր, ոսկեգույն և 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված. սառեց-
ված. չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. ձու. 
կաթ. պանիր. կարագ. յոգուրտ. 

դաս 30. բրինձ. մակարոնեղեն և լապշա 
(արիշտա). հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:

____________________

(210) 20201613  (111) 32180
(220) 25.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 25.08.2030
(730) «Ծիրան մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացի 47, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. սուպերմարկետների կողմից 
մատուցվող մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20201621  (111) 32181
(220) 26.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 26.08.2030
(730) Ալ-Դայաղեմ Ֆոր Թրեյդինգ Էյջընսիս, JO 
(442) 16.09.2020
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(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային մելաս նարգիլեների 

համար. նարգիլեներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20201636  (111) 32182
(220) 25.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 25.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վաչագան 
Կանդիլյան, Երևան, Սուվորովի փ., տուն 16, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. սմարթֆոնների ծածկոցներ. 

սմարթֆոնների պատյաններ. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. լիցքավորող սարքեր. 
տվյալների փոխանցման մալուխներ. 
արտաքին մարտկոցներ. ականջակալներ. 
բարձրախոսների պատյաններ. բջջային 
հեռախոսների լիցքավորող սարքեր տրանս-
պորտային միջոցներում օգտագործելու համար. 
բջջային հեռախոսների տակդիրներ.

դաս 35. գովազդ. ապրանքների ներմուծ-
ման և արտահանման ծառայություններ. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գոր-

ծունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
վաճառքի ծառայություն, մասնավորապես՝ 
էլեկտրական տեխնիկայի, բջջային և 
քաղաքային հեռախոսների, աքսեսուարների, 
նոթբուքերի, պլանշետների, համակարգիչ-
ների, հեռուստացույցների, ժամացույցների 
(այդ թվում՝ խելացի), հովերբորդների, 
պայուսակների և տեսախցիկների վաճառք:

____________________

(210) 20201661  (111) 32183
(220) 28.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 28.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արփի Թովմասյան 
Հովհաննեսի, Երևան, Վարդանանց 10, բն. 45, 
AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «Beauty», «STUDIO» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44.  գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20201682  (111) 32184
(220) 31.08.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 31.08.2030
(730) Սուրեն Սամվելի Խաչատրյան, ք. Իջևան, 
Նալբանդյան 20, բն. 2, AM 
(442) 16.09.2020
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(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոներ՝ մուրաբա, ջեմ, 

կոմպոտ. չիր. պանիրներ. կաթ. կաթնամթերք. 
կաթնաշոռ. թթվասեր. ձվեր.

դաս 30. թեյեր և թեյի խառնուրդներ. սուրճ. 
հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. համեմանք. 
մեղր. համեմունքներ. թխվածքաբլիթ. հաց. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. մարինադ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. գինիներ. օղի. թրմօղիներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային լուծա-
մզուքներ. սպիրտային բնահյութեր (էսեն-
ցիաներ). մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. լիկյորներ.

դաս 35. ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառքի ծառայություններ, այդ 
թվում՝ գյուղական մթերքների վաճառք, 
հուշանվերների վաճառք. համտեսման 
սրահներ, որտեղ անցկացվում են թեյերի 
համտեսում և ցուցահանդեսներ վաճառքի 
նպատակով, ներմուծման-արտահանման 
ծառայություններ.

դաս 43. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահով-
ման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. համտեսման 
սրահների ծառայություններ. ռեստորանային 
ծառայություններ. հանրային սննդի կազմա-
կերպման ծառայություններ. թեյի բարերի և 
թեյարանների ծառայություններ. թեյի սրահների 
ծառայություններ։
 (740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20201690 (111) 32185
(220) 01.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 01.09.2030
(730) «Ռոսլին Ջյուլըրի» ՍՊԸ, Երևան 0025, 
Իսահակյան 10/11, AM 
(442) 16.10.2020

(540) 

(526) «jewellery» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 8. թանկարժեք մետաղներից պատ-
րաստված դանակներ, պատառաքաղներ և 
գդալներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր, թանկարժեք իրեր, այդ թվում 
դրանց նմանակումները, օրինակ՝ ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ), թևքա-
ճարմանդներ, փողկապների գնդասեղներ, 
փողկապների սեղմիչներ, բանալիների 
օղակներ և դրանց հուռութներ, ոսկերչական 
իրերի համար կախազարդեր, զարդատուփեր. 
ժամացույցների մասեր՝ սլաքներ, թվացույցներ, 
թմբուկներ, շղթաներ, շղթաների փականներ. 
ոսկերչական իրերի մասեր՝ փականներ, 
ականջօղերի փականներ:

____________________

(210) 20201707  (111) 32186
(220) 03.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 03.09.2030
(730) Միխաիլ Էդուարդի Ավագյան, Երևան, 
Մինաս Ավետիսյան 4, շ. 20, բն. 36, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն:

____________________
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(210) 20201715  (111) 32187
(220) 04.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 04.09.2030
(730) «Այթիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 48, 
AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(526) «it» գրառումն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. 
տվյալների պահեստային հեռապատճեն-
ման ծառայություններ. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ, 
որոնք տրա մադրվում են արտաքին 
ռեսուրս ների (աութսորսինգ) հիման վրա. 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություն-
ներ. համակարգչային անվտանգու թյան 
ոլորտում խորհրդատվություն. տեխ-
նիկական փաստաթղթերի կազմում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար:

____________________

(210) 20201722  (111) 32188
(220) 07.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 07.09.2030
(730) Մհեր Գրիգորյան, Երևան, Հ. Մուրադյան 
42/2, բն. 64, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «ОБМЕН», «ПОКУПКА», «ПРОДАЖА», 
«АРЕНДА» բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և մուգ վար դագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ:

____________________

(210) 20201749  (111) 32189
(220) 09.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 09.09.2030
(730) «Միլկոմ» ԲԲԸ, RU 
(442) 01.10.2020
(540) 

(526) «ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, սպիտակ և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. կաթի փոշի երեխաների 
համար. մանկական սնունդ. կաթնային չոր 
խառնուրդներ մանկական սննդի համար. 
մանկական սննդային խառնուրդներ. 

դաս 29. խոզապուխտ. որսամիս. երշիկեղեն. 
յոգուրտ. կեֆիր. կաթնային կոկտեյլներ. 
սերուցքային կրեմ. մարգարին. կարագ. կաթ. 
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ կաթ. 
թթվեցրած կաթ. սոյայի կաթ.  կաթի փոշի. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
միս. պահածոյացված միս. կաթնաթթվային 
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ըմպելիքներ. կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. թան. լյարդի պաշտետներ. լյարդ. 
կաթնամթերք. անկենդան ընտանի թռչուն. 
խոզի միս. սերուցք (կաթնամթերք). հարած 
սերուցք. թթվասեր. նրբերշիկ. ենթամթերքներ. 
կաթնային շիճուկ. պանիրներ. կաթնաշոռ. 
կաթնաշոռային պանիրներ. տոֆու (սոյայի շոռ). 
ձվեր.

դաս 30. հացահատիկային սալիկներ. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). եփած կրեմ. սննդային սառույց. 
մրգային սառույցներ. պաղպաղակ. սննդային 
ալյուր. ցորենի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. 
մյուսլի. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
պելմեններ. թխվածքաբլիթ. չոր թխվածքաբլիթ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պաղպաղակ 
պատրաստելու փոշի. հացահատիկային 
արտադրանք. մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
ռավիոլի. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
պատրաստի խմոր. խմոր հրուշակեղենի համար. 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
եգիպտացորենի փաթիլներ.

դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). կվաս. 
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. պրոտեինով հարստացված 
սպորտային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). փոշիներ գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
օշարակներ լիմոնադների համար. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. սմուզիներ (մրգերի կամ 
բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). մրգահյութեր. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. շարբաթ (ըմպելիք).  ոչ ալկոհոլային 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20201753  (111) 32190
(220) 09.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 09.09.2030
(730) «Բարև վայն» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 63, 
AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «НОВИНКА» բառը և «ТРОЙНАЯ ОЧИСТКА» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվներ. գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք. բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ 
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի.  մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ. օղի:

____________________

(210) 20201756  (111) 32191
(220) 09.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 09.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տաթևիկ 
Մանտոյան Սեդրակի, Երևան 0084, Անդրանիկի 
10/1, բն. 26, AM 
(442) 16.09.2020
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. գոտիներ (հագուստ). հագուստ. 
պատրաստի հագուստ.

դաս 40. հագուստի կարում. հագուստի 
ձևափոխում.

դաս 42. հագուստի մոդելավորում:
____________________

(210) 20201762  (111) 32192
(220) 10.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 10.09.2030
(730) «Հայ զբոսավարների գիլդիա» ՀԿ, 0010 
Երևան, Հանրապետության 48, Ավանդական 
Երևան հյուրանոց, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրա նա գույն, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ. տեքստերի մշակում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բե րությունների բնագավառում. հաղոր-
դագրությունների գրառում (գրասենյակային 
աշխատանքներ). ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում.

դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու-
թյուններ. համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. հեռահաղորդակցության ոլոր-
տում տեղեկատվության տրամադրում. 
հեռակոնֆերանսներ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
ճանապարհորդների ուղեկցում. միջնոր-
դություն փոխադրումների դեպքում. 
ճանա պարհորդությունների ամրագրում. 
տրանսպորտային միջոցի ամրագրում. 
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկության տրամադրում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. զբոսավարի (գիդի) 
ծառայություններ. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում. մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ. լեռնային զբոսաշրջության 
իրականացում գիդի ուղեկցությամբ. 
ակա դեմիաներ (ուսուցում). բանավոր 
թարգմանողների ծառայություններ. թարգ-
մանիչների ծառայություններ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում. կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
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տրամադրում. քննությունների անցկացում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում. գիտա-
ժողովների կազմակերպում և անցկացում.
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. տեքստերի խմբագրում. 
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների 
կազմակերպում և անցկացում. գրքերի 
հրատարակում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. տեղերի ամրագրում պան-
սիոններում:

____________________

(210) 20201773  (111) 32193
(220) 11.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 11.09.2030
(730) Շուբին Ալեկսանդր Ֆյոդորովիչ, Երևան, 
Գալշոյան 18, բն. 30, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կանաչ, սպիտակ, մոխրագույն, 
բաց և մուգ շագանակագույն, երկնագույն, 
բաց կապույտ, վարդագույն, դեղին և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթնամթերք, այդ թվում՝ կաթ, 
պանիր, մածուն, կաթնաշոռ, թան, կեֆիր, 
պանրիկ, յոգուրտ, պաղպաղակ, թթվասեր, 
կարագ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20201802  (111) 32194
(220) 17.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 17.09.2030
(730) Միսաք Եփրեմյան, Երևան, Եղբայրության 
24, բն. 37, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. մթերքների և տնտեսական 

ապրանքների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի խանութների ծառայություններ:

____________________

(210) 20201823  (111) 32195
(220) 22.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 22.09.2030
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա-
ընկերություն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. 
Հովսեփյան 26, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հեռուստա-
հեռարձակում. լրատվական գործա կա-
լությունների ծառայություններ. մալուխային 
հեռուստահեռարձակում. օպտիկաթելքային 
կապ. արբանյակային կապ. անլար 
հեռարձակում.

դաս 41. տեքստային նյութերի հրա-
պարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ:

____________________

(210) 20201825  (111) 32196
(220) 22.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 22.09.2030
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(730) «Արսսուս» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 
90/13, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 11. ջեռուցման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքեր։

____________________

(210) 20201830 (111) 32197
(220) 23.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 23.09.2030
(730) «Լաբքեր ընդ քընսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ֆուչիկի 13/27, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. էնոլոգիական մանրէասպաններ 
(գինու արտադրության ժամանակ օգտա-
գործ վող քիմիական պատրաստուկներ). 
լուսարարներ և կոնսերվանտներ գարեջրի 
համար. քիմիական պատրաստուկներ գի տա-
կան նպատակների համար, բացառությամբ 
բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողների. քիմիա-
կան ռեակտիվներ, բացի բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողներից. քիմիական տրոհիչներ. 
քիմիական պատրաստուկներ լաբորատոր 
անալիզների համար, բացառությամբ բժշական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. լուսարարներ գինիների 
համար. ինդիկատորային թուղթ (քիմիական). 

ֆերմենտներ քիմիական նպատակների հա մար. 
կաթնաֆերմենտներ քիմիական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ, 
ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ ոչ բժշկական նպատակների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկ-
ներ բժշկական նպատակների համար. 
կուլտուրաներ միկրոօրգանիզմներից, բացա-
ռությամբ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողների. կոնսեր-
վանտներ գարեջրի համար. վիտամիններ 
սննդային հավելույթների արտադրության 
համար. հակաօքսիդանտներ սննդային 
հավելույթների արտադրության համար. 
պրոտեիններ սննդային հավելույթների արտա-
դրության համար. 

դաս 5. սնուցիչ միջավայրեր մանրէների 
կուլտուրաների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
մանրէական պատրաստուկներ բժշկական 
և  անասնաբուժական նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների 
համար. միկրոօրգանիզմների մանրէախմբեր 
բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. կենսաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներ համար. 
սննդային նրբաթելեր. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ ցորենի ծիլերից. խմորիչի 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. ախտորոշիչ կենսաբանական 
նշիչներ բժշկական նպատակների համար.

դաս 9. խմորման ապարատներ (լաբորատոր 
սարքեր). հատուկ կահույք լաբորատորիաների 
համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ, 
լաբորատորիայի վառարաններ. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. լաբորատորիայի հատուկ 
հագուստ. լաբորատոր ցենտրիֆուգներ.

դաս 30. խմորիչներ.
դաս 42. ծառայություններ քիմիայի 

բնագավառում:
____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

53

ՄՄՄ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 202 1

(210) 20201919  (111) 32198
(220) 29.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 29.09.2030
(730) «Ռեսթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի նրբ., 
շ. 5ա, բն. 9, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, կանաչ, նարնջագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառա-
յություններ. սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ճամ բարային հարմարությունների տրա-
մադրում. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա-
տություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յու թյուններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 

ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա 
սոբայի ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201922  (111) 32199
(220) 30.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 30.09.2030
(730) «Վիտա լոնգա» ՍՊԸ, Երևան, Լենին-
գրադյան 4/9, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(526) «Medical Center» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծառայու թյուններ. մանուալ թերապիա 
(քիրոպրակտիկա). հիվանդանոցների 
ծառա  յու թյուններ. սանիտարական ծառա-
յություն. ապաքինվողների համար տների 
ծառայություններ. մերսում. բժշկական 
օգնություն. ակնաբույժների ծառայություններ. 
ֆիզիոթերապիա. առողջատների ծառայու-
թյուններ. ատամնաբուժական օգնություն 
ստոմատոլոգիա. բուժքույրական խնամքով 
տների ծառայություններ. արյան բանկերի 
ծառայություններ. մանկաբարձական օգնու-
թյուն. հիվանդների խնամք. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. մազերի պատվաստում. 
հոգեբանների ծառայություններ. բուժում 
հոմեոպաթիկ բնահյութերով. ծառայություններ 
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արոմաթերապիայի ոլորտում. արհեստական 
բեղմնավորում. թմրադեղերի կամ ալկոհոլի 
չարաշահումից հիվանդների համար 
վերականգնողական ծառայություններ. 
փորձա նոթում բեղմնավորման ծառա-
յություններ. արտամարմնային բեղմնավորման 
ծառայություններ. հեռաբուժման ծառայու-
թյուններ. շոգեբաղնիքների ծառայություն-
ներ. հանքաջրաբուժական կենտրոնների 
ծառայություններ. արևաբուժարանների 
ծառա յություններ. թերապևտիկ ծառայու-
թյուններ. բուժսարքավորումների վարձույթ. 
դիսպանսերներ. բուժկենտրոններ. ոչ 
ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայու թյուններ. խորհուրդներ առող-
ջության հարցերով. սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց համար 
բժշկական խորհրդատվություն. պալիատիվ 
խնամք. բժշկական լաբորատորիաների կողմից 
տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով. բժշկական զննում. տներ այցելող 
բուժքույրական խնամքի ծառայություններ. 
կոսմետոլոգիական ծառայություններ:

____________________

(210) 20201940  (111) 32200
(220) 30.09.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 30.09.2030
(730) Լինն Մարքեթինգ Ինք., BZ 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. արակ. բրենդի. հայկական կոնյակ 

(բրենդի). գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. 
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ. ռոմ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201947  (111) 32201
(220) 01.10.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 01.10.2030
(730) Գարուշ Սևակի Դավթյան, ք. Աբովյան, 
Երիտասարդական  1/4, բն. 3, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկո-
հոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազա-
վորված ջուր արտադրելու համար. 
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. 
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի 
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. 
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր. 
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս, ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
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վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ. բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ. 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում. առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայու-
թյուններ. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ճամ բարային հարմարությունների տրամա-
դրում. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա-
տություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ. սենյակների. դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար. 
վրանների վարձույթ. խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի 
վարձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 

ռեստորանների ծառայություններ. «Ուդոն» 
և «սոբա» ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201948 (111) 32202
(220) 01.10.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 01.10.2030
(730) Գարուշ Սևակի Դավթյան, ք. Աբովյան, 
Երիտասարդական  1/4, բն. 3, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճար-
պեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. կար-
տոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
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դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտ ներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա-
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի 
հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկ-
տիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյաց-
ված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ 
սննդային յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. 
լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 

ձուկ. պահածոյացված միս. մանր ծովա-
խեցգետիններ (անկենդան). խխունջի ձվեր. 
սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. ուտելի 
թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. մրգային 
պահածոներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի 
յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան 
տրեպանգներ (ծովային վարունգ). անկենդան 
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի 
մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների 
հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. 
թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս 
(խյուս սիսեռից). պահածոյացված ծովային 
ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր.  ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլային 
էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակված 
խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար 
պատրաստված հալվե-վերա. պահածոյացված 
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ 
կաթ. կտավատի սննդային յուղ. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
լեցիտին խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
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ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված 
քաղցր եգիպտացորեն.  ընկույզի հիմքով 
հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով 
խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով.  ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի 
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին մսով. ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր.  ռատատույ.  բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ, 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշա բույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմանք. անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա-
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի 

հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից. առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ, մեխակ 
(ամոքանք), համեմունքներ, քաղցրավենիք, 
եգիպտացորենի փաթիլներ, ադիբուդի, 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար, 
պաղպաղակ, նրբաբլիթներ, սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստ-
ված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի 
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պետիֆուրներ. շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի 
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս-
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
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բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի, տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված 
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս, 
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ, ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի, տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս, 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո. 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր. 

աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային 
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի 
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի 
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. 
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների 
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար. 
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի 
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի. 
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթ-
դոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ. 
մշակված սերմնահատիկներ որպես համե-
մունք օգտագործելու համար. քնջութի 
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի). 
բլղուր. մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի 
ալյուր. լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի 
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն. 
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բրնձի կրեկերներ. կիմչի յուղաբլիթներ. 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. 
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). 
լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ. 
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ. 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. 
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր 
խոհարարական նպատակների համար. մրգա-
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք). 
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկո-
հոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազա-
վորված ջուր արտադրելու համար. 
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. 
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի 
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. 
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր. 
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 

ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատրաս-
տում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավո րում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայու-
թյուններ. սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություն ներ. 
ճամբարային հարմարությունների տրամա-
դրում. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաս-
տա տություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ.  հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ. սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար. վրան-
ների վարձույթ. խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի 
վարձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. «Ուդոն» 
և «Սոբա» ռեստորանների ծառայություններ. 
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սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201960 (111) 32203
(220) 05.10.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 05.10.2030
(730) Դիսքավըրի Քմյունիքեյշնզ, ԼԼՔ., 
Դելավերի նահանգ, US 
(442) 16.10.2020
(310) 90112255   (320) 13.08.2020   (330) US
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, 
կապույտ, մանուշակագույն և սև գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 9. թվային կրիչներ, այն է՝ էլեկտրո-
նային անհատական համակարգիչներում 
և ձեռքի անլար սարքերում պահվող 
ներբեռնելի նախագրված տեսահոլովակներ, 
նախագրված ձայնային հոլովակներ, 
տեքստեր և գրաֆիկական նյութեր, որոնք 
պարունակում են մարդկանց համար ընդհանուր 
հետաքրքրության թեմաներ. համակարգ-
չային և հաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
տրամադրվող ներբեռնելի ձայնա-, տեսա- և 
ձայնատեսային բովանդակություն, ներառյալ՝ 
հեռուստաշոուներ և տեսաձայնագրություններ, 
որոնք պարունակում են մարդկանց ընդհանուր 
հետաքրքրության թեմաներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում` համացանցի միջոցով 

և շարժական թվային էլեկտրոնային սար-
քերին ձայնատեսային մեդիաբովանդակու-
թյան հոսքային փոխանցման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
ձայնատեսային բովանդակության հոսքային 
փոխանցման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ձայնա- և տեսա- 
սարքերի աշխատանքի վերահսկման և 
ձայնային նյութերի, տեսանյութերի, հեռուս-
տահաղորդումների, կինոնկարների, այլ 
թվային պատկերների և այլ մուլտիմեդիա 
բովանդակության դիտման, որոնման և (կամ) 
նվագարկման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում՝ ձայնա-, տեսա- և 
մուլտիմեդիա բովանդակության, այդ թվում՝ 
տեքստերի, տվյալների, պատկերների, ձայնա-, 
տեսա-  և ձայնատեսային ֆայլերի մշակման, 
փոխանցման, ընդունման, կազմակերպման, 
ձեռքով կառավարման, նվագարկման, 
վերանայման, վերարտադրման և հոսքային 
փոխանցման համար. DVD –նվագարկիչներ.

դաս 38. հաղորդակցական ծառայու-
թյուններ, այն է՝ հոսքային ձայնային և 
ձայնատեսային ձայնագրությունների փոխան-
ցում համացանցի, մալուխային ցանցերի, անլար 
ցանցերի, արբանյակային կամ ինտերակտիվ 
մուլտիմեդիային ցանցերի միջոցով. ձայնա- և 
տեսա- հեռարձակում համացանցի միջոցով. 
ձայնատեսային բնույթի տեղեկատվության 
փոխանցում. հեռուստատեսային հեռար-
ձակում. մալուխային հեռուստատեսային 
հեռարձակում. արբանյակային հեռուստա-
տեսային հեռարձակում. շարժական 
մեդիա ծառայություններ ժամանցային 
մեդիաբովանդակության էլեկտրոնային փոխ-
անցման, հեռարձակման և տեղհասցնման 
տեսքով. համացանցում ձայնա- և 
տեսաֆայլերի տարածման ծառայություններ 
(փոդքասթինգ). համացանցում ծրագրերի 
բաշխման ծառայություններ (վեբքասթինգ). 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի (VoD). 
առցանց համաժողովների տրամադրում 
համակարգիչների օգտատերերի միջև 
հաղորդագրությունների փոխանցման համար. 
առցանց բանավեճային համաժողովների 
և էլեկտրոնային հայտարարությունների 
տախտակների տրամադրում՝ օգտատերերի 
միջև ընդհանուր հետաքրքրության թեմաներով 
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հաղորդագրությունների փոխանցման 
համար. համացանցի, մալուխային ցանցերի, 
անլար ցանցերի, արբանյակային կամ 
ինտերակտիվ մուլտիմեդիա ցանցերի միջոցով 
մարդկանց ընդհանուր հետաքրքրության 
թեմաներով համախմբված բովանդակության 
հասանելիության ապահովում.

դաս 41. զվարճությունների և կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ, այն 
է՝ ընդհանուր հետաքրքրության թեմաներով 
ընթացիկ մուլտիմեդիային ծրագրեր, որոնք  
տարբեր հարթակների միջոցով տարածվում 
են տեղեկատվության փոխանցման 
միջոցների բազմաթիվ ձևերով.  մարդկանց 
ընդհանուր հետաքրքրության թեմաներով 
ընթացիկ  հեռուստածրագրերի տրամադրում . 
ժամանցային թոփ (OTT) ծրագրերի տրամադրում 
մարդկանց ընդհանուր հետաքրքրության 
թեմաներով. հեռուստատեսային ծրագրերի 
արտադրություն. մուլտիմեդիային ծրագրերի 
արտադրություն. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով ընթացիկ 
հեռուստատեսային ծրագրերի վերաբերյալ 
զվարճալի տեղեկատվության տրամա-
դրում. զվարճությունների ծառայություններ` 
ժամանցային և կրթադաստիարակչական 
ծրագրերի և բովանդակության բնույթի, այն 
է` մարդկանց ընդհանուր հետաքրքրության 
թեմաներով հեռուստատեսային ծրագրերի 
վերաբերյալ հեռուստատեսային հաղորդում-
ների, տեսահոլովակների, գրաֆիկական 
նյութերի և տեղեկատվության տրամադրում` 
համացանցի, էլեկտրոնային հաղորդակցական 
ցանցերի, համակարգչային ցանցերի և անլար 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով:  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20202016  (111) 32204
(220) 19.10.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 19.10.2030
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. կոսմետիկական արտադրանքի, 

մաշկի խնամքի միջոցների, անձնական 
հիգիենայի և կոսմետիկական խնամքի 
պարագաների մանրածախ վաճառքի 
առցանց ծառայություններ. կոսմետիկական 
արտադրանքի, մաշկի խնամքի միջոցների, 
անձնական հիգիենայի և կոսմետիկական 
խնամքի պարագաների վիրտուալ միջավայրում 
փորձարարական էլեկտրոնային առևտրի 
կայքերի տրամադրում. բիզնեսի և արտադրանքի 
վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող 
վեբ կայքերի տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման ծառայություններ. գովազդային 
և շուկայավարման ծառայություններ, 
այն է՝ երրորդ անձանց ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. վեբ կայքերի 
միջոցով վիրտուալ գրասենյակների և օժանդակ 
ծառայությունների տրամադրում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202017  (111) 32205
(220) 19.10.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 19.10.2030
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 44. խորհրդատվություն և 

խորհրդակ ցություն կոսմետիկական խնամքի 
վերաբերյալ.  տեղեկատվության տրա-
մադրում կոսմետիկական արտադրանքի, 
մաշկի խնամքի միջոցների, անձնական 
հիգիենայի և կոսմետիկական խնամքի 
պարագաների ընտրության և օգտագործման 
վերաբերյալ.  վեբ կայքերի միջոցով վիրտուալ 
և փորձարարական արտադրանքի ցուցա-
դրման և առաջարկման ծառայություններ՝ 
կոսմետիկական արտադրանքի, մաշկի 
խնամքի միջոցների, անձնական հիգիենայի 
և կոսմետիկական խնամքի պարագաների  
ոլորտում. վեբ կայքերի միջոցով վիրտուալ և 
փորձարարական կոսմետիկական և մաշկի 
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խնամքի պատրաստուկների գնահատ-
ման ծառայություններ, որոնք օժանդակում 
են օգտագործողներին կոսմետիկական 
արտադրանքի, մաշկի խնամքի միջոցների, 
անձնական հիգիենայի և կոսմետիկական 
խնամքի պարագաների ճշգրիտ ընտրության 
հարցում.  կոսմետիկական արտադրանքի, 
մաշկի խնամքի միջոցների, անձնական 
հիգիենայի և կոսմետիկական խնամքի 
պարագաների ոլորտում ոչ բեռնելի 
տեղեկատվություն պարունակող  վեբ կայքերի 
տրամադրում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202021  (111) 32206
(220) 20.10.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 20.10.2030
(730) «Զառհասվակ» ՍՊԸ, Երևան, Հ.Գյուլի-
քեվխյան 1, բն. 20, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-

յություններ. վարսավիրանոցների ծառա-
յություններ. մատնահարդարում:

____________________

(210) 20202022  (111) 32207
(220) 20.10.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 20.10.2030
(730) «Զառհասվակ» ՍՊԸ, Երևան, Հ.Գյուլի-
քեվխյան 1, բն. 20, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(526) «GIRLSPA & KIDSCLUB» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, երկնագույն, դեղին, սպիտակ, 
շագա նակագույն, մոխրագույն, կանաչ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ.

դաս 44. մանկական սպա ծառայություններ:
____________________

(210) 20202028 (111) 32208
(220) 20.10.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 20.10.2030
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, 
AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(526) Բացի «Avestar» բառից մնացած բոլոր 
բա ռային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պա նու թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, փիրուզագույն, բաց և մուգ 
փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. զուգարանի թուղթ. թղթե 
անձեռոցիկներ մաքրելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202031  (111) 32209
(220) 21.10.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 21.10.2030
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(730) Էլեն Հովհաննիսյան, Երևան, Մաշտոցի 
պող., շ. 42, բն. 8, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(526) «HANDMADE CHOCOLATE» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ:
____________________

(210) 20202045 (111) 32210
(220) 23.10.2020 (151) 12.02.2021
   (181) 23.10.2030
(730) Կարինա Սուրենի Գրիգորյան, Երևան, 
Ջրվեժ, Բանավան 18, բն. 4, AM 
(442) 02.11.2020

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց բեժ, բաց կանաչ, մուգ կանաչ, սպիտակ, 
մոխրագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. գեղարվեստական դիզայն. 
արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնագա-
վառում. գեղարվեստական ձևավորում 
(արդյունաբերական  դիզայն):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

64

ՄՄՄ 1

64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 202 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6321  01.12.2030 Ագրոֆրեշ Ինք., US

6378  22.01.2031 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

6380  22.01.2031 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

6448  22.01.2031 Սերվեսերիա Մոդելո դե Մեխիկո, Ս. դե Ռ.Լ. դե Կ.Վ., MX

6449  22.01.2031 Սերվեսերիա Մոդելո դե Մեխիկո, Ս. դե Ռ.Լ. դե Կ.Վ., MX

6585  12.01.2031 Քինգդաո Հեյշենգ Ժիսայ Մենիջմենթ Քոնսալթինգ Քո., ԼԹԴ., CN

6609  13.08.2031 «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM

6794  12.06.2031 Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, US

7018  22.01.2031 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

16666 12.10.2030 «Հիմնարար հետազոտությունների կենտրոն» ՓԲԸ, 

    Երևան, 0015, Գրիգոր Լուսավորչի 9, AM

17019 19.01.2031 «Լեգիոն պարիսպ» ՍՊԸ, Երևան, 0052, Քանաքեռ-Զեյթուն, 

    Թբիլիսյան 21/8, AM

17052 01.02.2031 «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

    Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM

17081 24.12.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17083 24.12.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17084 24.12.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17085 24.12.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17087 24.12.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17096 07.02.2031 Ռենո ս.ա.ս., FR

17098 11.02.2031 Բայեր Օու, FI

17102 03.09.2030 Լևոն Հարությունյան, Երևան, Կորյունի փ. 9, բն. 2, AM

17205 02.02.2031 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 

    Երևանյան խճուղի 171, AM

17206 08.02.2031 Նայք Իննըվեյթ Սի.Վի., NL

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

17231  11.02.2031 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

17236 14.03.2031 «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

    Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM

17300 22.03.2031 Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU

17312  02.02.2031 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 

    Երևանյան խճուղի 171, AM

17316 24.03.2031 Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի 

    սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, US

17329 10.02.2031 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

17354 02.02.2031 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 

    Երևանյան խճուղի 171, AM

17363 30.03.2031 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 

    Երևանյան խճուղի 171, AM

17437 04.03.2031 Քլեքթիվ Լայսենզինգ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, US

17438 04.03.2031 Քլեքթիվ Լայսենզինգ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, US

17538 12.03.2031 «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM

17580 31.05.2031 «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM

17672 02.02.2031 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

17678 30.03.2031 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

17763 04.03.2031 Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH

17764 04.03.2031 Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH

17781  22.07.2031 Փորթֆոլիո Քոնսենթրեյթ Սըլուշնս Անլիմիթիդ Քամփնի, IE

18175 28.04.2031 Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH

18204 17.09.2031 Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU

19088 13.12.2031 Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

  B08B 3/00      3431  A
C07C 109/00    3432  A
C07C 103/00         3432  A
C07D 211/00          3433  A
C07D 405/00         3434  A

E04H 9/00           605  U

F41H 11/00           605  U

E04H 9/00           606  U

F41H 11/00           606  U

09-01              544 S

09-01              545 S

09-01              546 S

21-01               547 S

21-01               548 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 2508
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13571, 13444, 13443, 
12889, 13570, 13569, 12946, 14559
73 (1) Իրավատեր  Էքս Հասիենդա Լոս 
Քամիչինես, Ս.Ա. դե Ց.Վ., Periferico Sur N 
8500 Tramo Morelia Chapala Tlaquepaque, Jalisco 
C.P. 45601, Mexico, MX
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԲԵՔԼԵ Ս.Ա.Բ. 
ԴԵ Ց.Վ. , Guillermo Gonzalez Camarena # 800 
- 4th Piso, Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro 
Obregon, C.P. 01210, Mexico City, Mexico, MX
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.02.2021

____________________

Գրանցում No 2509
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No 1677, 11466, 16588, 16661
73 (1) Ենթալիցենզատու  Յամ! Ռեսթորանս 
Ինթերնեյշնլ Ռաշա ընդ Սի Այ Էս 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, Russia 125171, Moscow, Leningrad-
skoe shosse, 16A, bld. 2, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Ֆասթֆուդ» Փակ 
բաժնետիրական ընկերություն, Հայաստան, 
0010, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 15, բն. 16, 
AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը       01.02.2021թ.-ից 
մինչև 31.01.2022թ.:

Գործողության տարածքը  0001, Հայաստան, 
ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 5
Գրանցված է                     03.02.2021

____________________

Գրանցում No 2510
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12403
73 (1) Իրավատեր «Ար հեռուստաընկերություն» 
ՍՊԸ, Երևան, 0061, Շահամիրյանների 
փող.,հ.4, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
«Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, Մասիսի 
փող. 31, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.02.2021

____________________

Գրանցում No 2511
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20910
73 (1) Իրավատեր  «Գոլդեն հարվիսթ» ՍՊԸ, գ. 
Բջնի, 1-ին փող., տուն 22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ալբերտ 
Մանուկի Աֆրիկյան, Երևան, Խորենացու փող., 
շ. 49, բն. 11, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          08.02.2021

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 2735      20.07.2020
 3341      19.07.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

  374S       20.07.2020
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

7474  29.01.2021

27165  05.02.2021

6702  09.02.2021

18444  09.02.2021

18451  09.02.2021

18723  09.02.2021

20013  09.02.2021

20014  09.02.2021

20015  09.02.2021

20016  09.02.2021

20017  09.02.2021

21950  09.02.2021

21951  09.02.2021

21952  09.02.2021

21953  09.02.2021

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 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)
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2021.01 (11) 3431 (13) A
B08B 3/00

(21) AM20200045 (22) 05.06.2020
(72) Рубен Варданян (AM), Нарек Бадалян (AM), 
Петуш Ширинян (AM) 
(73) Рубен Варданян, 0025, Ереван, пр. 
Мясникяна 7, кв. 1а (AM) 
(54) Система очистки солнечных фотоэлек-
три ческих панелей
(57) Изобретение относится к системам очистки 
фотоэлектрических преобразующих панелей 
солнечной энергии, в частности, к системам 
очистки внешней поверхности панелей с 
помощью воды. 

Система очистки солнечных фото-
электрических панелей содержит установленную 
под углом по отношению к горизонту солнечную 
фотоэлектрическую панель, водопроводную 
трубу, электронный узел управления. На участке, 
проходящего по внешнему краю солнечной 
панели водопроводной трубы выполнены 
отверстия диаметром 0,1-1 мм, размещенные 
с возможностью обеспечения равномерного 
распределения тонкого слоя воды на всей 
поверхности панели.   Система дополнительно 
содержит подключенный к электронному узлу 
управления датчик, регистрирующий наличие 
пыли на панели, прикрепленный сбоку от 
панели  и действующий под электрическим 
управлением вентиль для воды, установленный 
на  водопроводной трубе. 

Увеличивается к.п.д. фотоэлектрических 
преобразующих панелей солнечной энергии, 2 
ил.

____________________

(51) 2021.01  (11) 3432 (13) A
C07C 109/00
C07C 103/00

(21) AM20200049 (22) 16.06.2020
(72) Тариэл Кочикян (AM), Меланья Самвелян (AM) 

(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM) 
(54) N-замещенные амиды 2-алкил-3-метил-
глу таровой кислоты, проявляющие противо-
минералокортикоидную активность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к натриевым солям 
N-замещенных амидов 2-алкил-3-метил-
глутаровой кислоты, которые проявляют 
противоминералокортикоидную активность и 
могут найти применение в медицине.

Расширяется ассортимент средств, 
проявля ющих противоминералокортикоидную 
активность.

____________________

(51) 2021.01 (11) 3433 (13) A
C07D 211/00

(21) AM20200050 (22) 16.06.2020
(72) Тариэл Кочикян (AM), Меланья Самвелян 
(AM) 
(73) Фонд “Ереванский государственный уни-
верситет”, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM) 
(54) N-аллилимиды замещенных глутаровых 
кислот, которые проявляют противовоспа ли-
тельную активность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к N-аллилимидам 
2,3,4-замещенных глутаровых кислот, которые 
проявляют противовоспалительную активность 
и могут найти применение в медицине.
Расширяется ассортимент средств, проявляющих 
противовоспалительную активность.

____________________

(51) 2021.01 (11) 3434 (13) A
C07D 405/00

(21) AM20200051 (22) 16.06.2020
(72) Тариэл Кочикян (AM), Меланья Самвелян (AM) 

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(73) Фонд “Ереванский государственный 
университет”, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 
(AM) 
(54) 3-Метил-4-бутил-4- (2-гидразинкарбо-
нетил) -2-пиразолин-5-он оксалат, который 
проя вляет бактериостатическую активность 
на сапрофитную микрофлору
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 3-метил-4-бутил-4-(2-
гидразинкарбонилэтил)-2-пиразолин-5-она 
окса лату, который проявляет бактерио-
ста тическую активность на сапрофитную 
микрофлору и может быть использован в 
рыбной промышленности.  

Расширяется ассортимент средств, прояв-
ляющих бактериостатическую активность.    

____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 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)

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

(51) 2021.01  (11) 605 (13) U
E04H 9/00
F41H 11/00

(21) AM20200082U (22) 10.09.2020
(72) Володя Симонян (AM) 
(73) И/П Симонян Володя (AM),  (AM) 
(54) Землянка
(57) Полезная модель относится к форти-
фикациям, в частности, к строениям, 
обеспечивающим отдых и безопасность смены 
личного состава, выполняющего  дежурство на 
на боевых позициях.

Землянка имеет котлован, опорный каркас 
с подземным входом, который выполнен в виде 
соединенных между собой скобами опор и 
прикрепленных к ним выпуклых элементов 
перекрытия, и  земляной покров.  Каждая из 
опор выполнена в виде обода, имеющего контур 
усеченного хордой окружности.  Элементы 
перекрытия выполнены в виде трубного 
сегмента, имеющего - образное попе-
речное сечение и установлены в клетках, 
оформленных смежными опорами и скобами, 
при этом, поперечные бока сегментов 
выполнены соответственно вогнутости внешних 
поверхностей скоб. 

Скобы выполнены в виде круглого стержня, 
один конец которого имеет внутреннюю 
резьбу, а другой конец – резьбовой стержень, 
при этом,  размеры внутренних резьб скоб и 
резьбового стержня одинаковые.  Опоры в 
поперечном направлении имеют равноудаленно 
выполненные отверстия, с возможностью 
установки резьбовых стержней.  Элементы 
перекрытия выполнены из песчано-полимерного 
материала.  Каркас полностью металлический. 

Удобнен и экономически выгоден для 
многократного использования, благодаря своей 
простой и высокопрочной конструкции, 7 ил.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2021.01 (11) 606 (13) U
E04H 9/00
F41H 11/00

Сведения о выданных патентах

(21) AM20200083U (22) 10.09.2020
(72) И/П Симонян Володя (AM) 
(73) И/П Симонян Володя (AM), Александр 
Симонян (AM) 
(54) Многоблочная землянка
(57) Полезная модель относится к форти-
фикациям, в частности, к строениям, 
обеспечивающим отдых и безопасность смены 
личного состава, выполняющего  дежурство 
на  боевых позициях.

Многоблочная землянка имеет котлован, 
каркас, имеющий блок, с подземным входом  и 
земляной покров.  Каркас выполнен в виде 
прямоугольной призмы: в виде базового блока 
и присоединенного к каждому из боковых 
сторон блока. Боковые блоки выполнены в виде 
соединенных скобами ободов, имеющих контур 
усеченного хордой окружности, которые 
перекрыты элементами перекрытия, имею-
щими вид трубного сегмента, имеющего 
- образное поперечное сечение. Каждый из 
элементов перекрытия установлен в клетках, 
оформленных смежными опорами и скобами. 
Поперечные бока сегментов выполнены 
соответственно вогнутости внешних поверх-
ностей скоб. Перекрытие базового блока 
выполнено в виде соединенных между собой 
скобами параболических ферм, опор и 
закрепленных на них элементов перекрытия. 

Скобы имеют вид круглого стержня, 
один конец которого имеет внутреннюю 
резьбу, а другой конец – резьбовой стержень, 
при этом, размеры внутренних резьб скоб и 
резьбового стержня одинаковые.  Опоры в 
поперечном направлении имеют равноудаленно 
выполненные отверстия, с возможностью 
установки резьбовых стержней.  Элементы 
перекрытия выполнены из песчано-полимерного 
материала.  Каркас полностью металлический. 

Удобнен и экономически выгоден для 
многократного использования, благодаря своей 
простой и высокопрочной конструкции, 9 ил.
(74) А. Хачикян

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 544 (13) S 
(21) 20200014  (22) 19.05.2020
(72) Ашот Осипян (AM) 
(73) ООО “А. ОСИПЯН”, РА, марз Котайк, г. 
Абовян, ул. Севан 1 (AM) 
(54) Стеклянная бутылка (3 варианта)

____________________

(51) 09-01 (11) 545 (13) S 
(21) 20200025  (22) 31.08.2020
(72) Ашот Нуриджанян (AM) 
(73) ООО “Малс” (AM) 
(74) А. Назарян
(54) Бутылка

____________________

(51) 09-01 (11) 546 (13) S 
(21) 20200026  (22) 09.09.2020
(72) Ашот Нуриджанян (AM) 
(73) ООО “Малс” (AM) 
(74) А. Назарян
(54) Бутылка

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 21-01 (11) 547  (13) S 
(21) 20200031  (22) 11.12.2020
(72) Армине Казарян (AM) 
(73) ООО “Мине”, Ереван, ул. Баграмяна 64/2 
(AM) 
(54) Настольная игра “Дедо-Бабо”

____________________

(51) 21-01 (11) 548 (13) S 
(21) 20200033  (22) 23.12.2020
(72) Армине Казарян (AM) 
(73) ООО “Мине”, Ереван, ул. Баграмяна 64/2 
(AM) 
(54) Настольная игра “Планета”

____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№02/2
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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