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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) 3435 (13) A
C01B 3/00

(21) AM20190100 (22) 23.08.2019
(72) Բագրատ Թադևոսյան (AM) 
(73) Բագրատ Թադևոսյան, 0069, Երևան, Կ. 
Ուլնեցու 62/1, բն. 16 (AM) 
(54) Այրելի գազի, էլեկտրական և ջերմային 
էներգիայի ստացման եղանակ և սարք (տար-
բերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է էներգետիկային, 
մասնավորապես՝ ջրի ջերմային քայքայման 
միջոցով ջրածնի և թթվածնի գազերի 
խառնուրդի ստացման եղանակին և սարքերին՝ 
դրա հետագա ջերմային և էլեկտրական 
էներգիայի վերափոխմամբ, ինչը կարող է 
օգտագործվել ջերմային էներգետիկայում, 
էլեկտրական էներգետիկայում, ինչպես 
նաև արդյունաբերության և ժողովրդական 
տնտեսության այլ ճյուղերում:

Գյուտի էությունն է՝ սարքի միջոցով ջրի 
մոլեկուլների ռեզոնանսի պայմաններում ջրի 

ցածր ջերմաստիճանային ջերմադիսոցման 
մեթոդով ջրածնի և թթվածնի այրելի խառնուրդի 
ստացումը: Ոչ փակ տարածությունում, 
իրանի ռեակցիոն գոտում ստեղծում են 
ռեզոնանսային ջերմաստիճան (650-700˚C), 
որի դեպքում բարձր ջերմաստիճանային 
գոլորշին գալարախողովակից քայքայվում 
է ջրածնի և թթվածնի գազերի խառնուրդի՝ 
վերջինիս հետագա բոցավառմամբ և 
առաջացած ջերմության՝ համապատասխան 
ջերմափոխանակիչների միջոցով էլեկտրական 
և ջերմային էներգիայի վերափոխմամբ:

Նվազում են ջրի  մոլեկուլների  քայքայման, 
ջրածնի և թթվածնի գազերի այրելի խառնուրդի, 
ջերմային և էլեկտրական էներգիաների վրա 
կատարվող ծախսերը, բարձրանում են ջրի 
քայքայման եղանակի և սարքի օ.գ.գ.-ը, 
պարզեցվում է սարքի կոնստրուկցիան 
և ընդլայնվում են նրա գործառութային 
հնարավորությունները, 2 նկ.: 

____________________



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) 20191657  (111) 32211
(220) 14.08.2019 (151) 25.02.2021
   (181) 14.08.2029
(730) «Նիկիտա մոբայլ» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 9, սենյակ 310, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «MOBILE» և «ID» բառային գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա). 
տեղեկատվության մշակման սարքեր. 
համակարգիչների հիշողության բլոկներ. 
համակարգչային գրառված ծրագրեր. 
հեռակառավարման ապարատուրա. հեռա-
խոսային հաղորդիչներ. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. ինտեգրալ սխեմաներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). գծիկավոր կոդերն 
ընթերցող սարքեր. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. համակարգ-
չային գործառնական ծրագրեր. համակարգիչ-
ներին կից սարքեր. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. էլեկտրոնային 
մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. միկրոպրոցեսորներ. նշան-
ներն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). տեսախցիկներ. սմարթ-քարտեր 
(միկրոսխեմաներով քարտեր). համակարգչային 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ներբեռնվող ծրագրեր. կոդավորված բանալի-
քարտեր. շարժական հեռախոսներ, բջջային 
հեռախոսներ. թվային ստորագրություն. ինտեր-
ակտիվ թաչսքրին տերմինալներ. կենսաչիպեր. 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. գովազդային նյութերի 
տարա ծում. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման և կառավարման 
հարցերով. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով.  
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. հեռուստագովազդ.  գործարարու-
թյան կառավարման խորհրդատվա-
կան ծառայություններ. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայություն-
ների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. գործարար 
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տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. խորհրդատվություն գովազդա-
յին հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համա ձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
կորպորատիվ հաղորդակցության 
ծառայություններ.

դաս 38.  հաղորդագրությունների 
փոխան ցում. հեռախոսակապ տրամա-
դրելու ծառայություններ.  հեռախոսակապ. 
բաժանոր դային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ.  համակարգչային տերմի-
նալներով իրագործվող կապ. համա-
կարգչի միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործ մամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման 
ապարատուրայի վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակցական միացումների և 
երթուղավորման ծառայություններ. հեռա-
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. տվյալների հիմնապաշար մուտքի 
ապահովում. թվային ֆայլերի հաղորդում. 
անլար հեռարձակում. առցանց համաժողովների 
ապահովում, տրամադրում. տվյալների հոսքի 
փոխանցում. 

դաս 42. համակարգիչների համար ծրա -
գրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշա կում. ծրագրային ապահովման արդիակա-
նացում. խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխ նիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում. 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն և 
մշակում երրորդ անձանց համար. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. համակարգչային 

ծրագրերի բազմացում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի). 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների 
վարձույթ. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն. սերվերների տեղավորում, 
սերվերների հոսթինգ. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. «ամպային» տեխնո-
լոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. համակարգչային անվտան-
գության ոլորտում խորհրդատվություն. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում:

____________________

(210) 20191786  (111) 32212
(220) 03.09.2019 (151) 25.02.2021
   (181) 03.09.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սահակ Հակոբյան 
Գագիկի, Արագածոտնի մարզ, գ. Օշական, 
Դպրոցականների նրբ. 2, տուն 19, AM 
(442) 01.10.2019
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(540) 

(526) «Vapors Hub» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 35. ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ առևտրի ծառայություններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20192326  (111) 32213
(220) 14.11.2019 (151) 25.02.2021
   (181) 14.11.2029
(730) Գարեն  Բաղդասարյան, US 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից. գինիներ. օղի, այդ թվում նաև 
մրգային, լիկյորներ. բրենդի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. վիսկի. ռոմ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192384 (111) 32214
(220) 20.11.2019 (151) 25.02.2021
   (181) 20.11.2029
(730) ԷֆՍիԷյ ՅուԷս ԷլԷլՍի, US 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչներ ցամաքային 

տրանս պորտային միջոցների համար. 
էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192430  (111) 32215
(220) 26.11.2019 (151) 25.02.2021
   (181) 26.11.2029
(730) Նազենի Հովհաննիսյան, Երևան, 
Կոմիտաս 32/8, բն. 46, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. ինտերակտիվ գովազդ համա-

կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). հեռուստա-
մարքեթինգի ծառայություններ. գործարար 
և առևտրային հարաբերությունների ոլորտ-
ներում տեղեկատվության տրամադրում. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառա տեղի 
տրամադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տարածում. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 

դաս 36. դրամահավաքների կազմա-
կերպում.

դաս 41. տեքստային նյութերի հրապա-
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
շոուների արտադրություն. հեռուստատեսային, 
ռադիո, ինտերնետային հաղորդումներ, նույն 
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թվում՝ կայքերում, սոցիալական կայքերում, 
տարբեր հարթակներում ցուցադրելու համար. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. լուսանկարչություն. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
մասնագիտական վերապատրաստում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի, տեսահոլովակների, 
հաղորդումների առցանց տրամադրում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192657  (111) 32216
(220) 24.12.2019 (151) 25.02.2021
   (181) 24.12.2029
(730) «Օլդ թաուն» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
21/1, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200107  (111) 32217
(220) 23.01.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 23.01.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դմիտրի 
Պողոսյան Կորյունի, Երևան, Եղբայրության 
12/4, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

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

դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի հողա-
թափներ. բերետներ. բլուզներ, կեպիներ՝ 
որպես գլխարկներ. երկարաճիտ կոշիկներ. 
ներքնազգեստ. գոտիներ (հագուստ). 
շալեր. սվիտերներ պուլովերներ. շապիկներ 
(բլուզներ). հագուստ. մորթիներ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումներ. 
պատրաստի հագուստ. փողկապներ. 
տաբատներ. վերնազգեստ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). շարֆեր. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. շրջազգեստներ. նորածնի 
օժիտ (հագուստ). սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
զգեստներ. վերարկուներ. համազգեստ. 
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ 
(հագուստ). գլխակապեր (հագուստ). հագուստ 
մարմնամարզության համար. կաշվե հագուստ. 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. կիսատաբատներ 
(ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա րարությունների փակցնում. ապրանք-
ների ցուցադրում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստա գովազդ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
ցուցա հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. ինտեր-
ակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. ապրանքներ 
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
արտաքին գովազդ. առևտրային լոբբիստական 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20200293 (111) 32218
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
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(540) 

(526) «BELOTE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա-
յություններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «բլոտ» խաղի կազմակերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20200294 (111) 32219
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «SPORTS» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա-

յություններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը սպորտի ոլորտում խաղերի 
կազմակերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20200295 (111) 32220
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «LIVE GAMES» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա-
յություններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը կենդանի խաղերի կազմակերպման 
ոլորտում: 

____________________

(210) 20200296 (111) 32221
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
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(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «POKER» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայո-
ւթյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «պոկեր» խաղի կազմակերպման 
ոլորտում:  

____________________

(210) 20200297 (111) 32222
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «POKER» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 

մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա-
յություններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «պոկեր» խաղի կազմակերպման 
ոլորտում:  

____________________

(210) 20200298 (111) 32223
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «SLOTS» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա-
յություններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «սլոթ» խաղի կազմակերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20200299 (111) 32224
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
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(540) 

(526) «SLOTS» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում 
ծառայություններ, վիճակախաղերի կազմա-
կերպում, համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ, բոլորը «սլոթ» խաղի 
կազմակերպման ոլորտում: 

____________________

(210) 20200300 (111) 32225
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «KENO» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-

թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «քենո» խաղի կազմակերպման ոլորտում: 

____________________

(210) 20200301  (111) 32226
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «SPORTS» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը սպորտի ոլորտում խաղերի կազ-
մակերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20200302 (111) 32227
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
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(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «BLAST» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակերպում. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20200303 (111) 32228
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «BLAST» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա-

յություններ. վիճակախաղերի կազ մակերպում. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20200304 (111) 32229
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «BELOTE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ վարդա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա-
յություններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «բլոտ» խաղի կազմակերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20200305 (111) 32230
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 
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(526) «LIVE GAMES» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ վարդա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը կենդանի խաղերի կազմակերպման 
ոլորտում:

____________________

(210) 20200306 (111) 32231
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «KENO» գրառումն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա-
յություններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «քենո» խաղի կազմակերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20200307 (111) 32232
(220) 19.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.02.2030
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

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

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա-
յություններ. վիճակախաղերի կազմակերպում. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20200331  (111) 32233
(220) 21.02.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 21.02.2030
(730) «Սարդարապատ շին» ՍՊԸ, ք. Արմավիր, 
Իսահակյան 22, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր արդյունա-

բերության, գիտության և լուսանկարչության, 
ինչպես նաև գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ 
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օգտագործելու համար. չմշակված սինթետիկ 
խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. հրդեհը 
մարող և կանխարգելող բաղադրություններ. 
պատրաստուկներ մետաղների զոդման և 
մխման համար. կենդանիների կաշվի և մորթու 
դաբաղման համար նյութեր. սոսինձներ 
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու 
համար. սոսնձող նյութեր արդյունաբերության 
մեջ օգտագործելու համար. ծեփամածիկներ 
և այլ մածկանման լցանյութեր. կոմպոստ, 
գոմաղբ, պարարտանյութեր. կենսաբանական 
պատրաստուկներ արդյունաբերության և 
գիտու թյան մեջ օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
ներկող նյութեր. թանաքներ տպագրման, 
գծանշման և փորագրման համար. չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպա-
գրության համար.

դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և քսուքներ, 
մոմեր. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք և 
նյութեր լուսավորման նպատակների համար. 
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 7. մեքենաներ, հաստոցներ, 
էլեկտրական գործիքներ. շարժիչներ, 
բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
մեքենաների կցորդիչներ և փոխանցման 
տարրեր, բացառությամբ վերգետնյա տրանս-

պորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. գյուղատնտեսական գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ հավկիթների համար. առևտրի 
ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ, ձեռքով կառա-
վարվող. դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ 
և գդալներ. սառը զենք, բացառությամբ 
հրազենի. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, հետազոտա կան, 
նավագնացական, երկրաբաշխա կան, 
լուսա  նկարչական, կինո նկարահանման, 
տեսա  լսողական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդա նշանման, հայտնաբերման, 
փորձարկման, զննման, փրկարարական 
և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրականության բաշխման կամ 
սպառման կարգավորման կամ վերահսկման, 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման սարքեր և գործիքներ. ձայնի, 
պատկերի կամ տեղեկատվության գրառման, 
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման 
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող 
տեղեկակիրներ, համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, թվային կամ անալոգային 
տեղեկատվության գրառման և պահպանման 
դատարկ տեղեկակիրներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ սարքեր. 
համակարգիչներ և համակարգիչներին կից 
սարքեր. սուզազգեստներ, ջրասուզակների 
դիմապանակներ, ականջի ներդրակներ 
ջրասուզակների համար, քթասեղմիչներ 
ջրասուզակների և լողորդների համար, 
ջրասուզակների ձեռնոցներ, շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. 
կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջություների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար նախատեսված թերապևտիկ 
և օժանդակ սարքեր. մերսման ապարատներ. 
ապարատներ, սարքավորումներ և իրեր 
նորածինների համար. ապարատներ, սարքեր 
և իրեր սեռական ակտիվության համար.
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դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, 
հովացման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի 
ջերմամշակման, սառեցման, չորաց-
ման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և 
տեղակայանքներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
նոտակալներ և երաժշտական գործիքների 
դրոցներ. չափ տալու ձողիկներ (խմբավարի).

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարչության համար և պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. արտամղված 
ձևով պլաստմասսաներ և ռետիններ 
արտադրության մեջ օգտագործելու համար. 
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման 
նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր, 

կուպր և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր, 
պահեստավորման և տեղափոխման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ոսկոր, 
եղջյուր, կետոսկր կամ սադափ. խեցիներ. ծովի 
փրփուր. սաթ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. եփելու և սեղանի 
սպասք, բացառությամբ դանակների, 
պատառաքաղների և գդալների. սանրեր և 
սպունգներ. խոզանակներ, բացառությամբ 
նկարչական վրձինների. խոզանակներ 
պատրաստելու նյութեր. իրեր մաքրման 
նպատակների համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի, բացառությամբ 
շինարարական ապակու. ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 22.  ճոպաններ, պարաններ և առա-
սաններ. ցանցեր. վրաններ և բրեզենտ. 
տենտեր մանածագործական կամ սինթետիկ 
նյութերից. առագաստներ. պարկեր սորուն 
նյութեր տեղափոխելու և պահելու համար. 
խծուծման նյութեր, բացառությամբ ռետինե, 
պլաստմասսայե, թղթե կամ ստվարաթղթե 
նյութերի.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և նրա 
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն տնային 
տնտեսության համար վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ, զարդաքուղ 

և ասեղնագործված իրեր, շքերիզային 
ժապավեններ և ժապավենակապեր. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. մազերի զարդեր. դնովի մազեր.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ, ոչ մանածագործական.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
ապարատներ տեսախաղերի համար. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր. 
տոնածառի զարդեր.
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դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարական ծառայություններ. 
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ. 
հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի 
հորատում.

դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու-
թյուններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. աղբի և 
թափոնների կրկնական մշակում. օդի մաքրում 
և ջրի մշակում. տպագրման ծառայություններ. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյուն-
բերական վերլուծումների, արդյունաբերա կան 
հետազոտությունների և արդյունաբերական 
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողու-
թյան և նույնականացման ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման նախագծում և մշակում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. 
մարդկանց և կենդանիների հիգիենայի և 
կոսմետոլոգիայի բնագավառում ծառայու-
թյուններ. գյուղատնտեսական, ակվա-
կուլտուրայի, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

____________________

(210) 20200828 (111) 32234
(220) 08.05.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 08.05.2030
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. 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. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. 
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարա-
պատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. ձկան սուկի. շրդանային 
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. 
միս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. 
մսային դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ 
սննդի համար. ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
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յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային 
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթ-
ներ. անկենդան միդիաներ. 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. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով 
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան 
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված 
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա-
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ. 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված 
միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. 
խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը 
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 

կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի 
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. 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. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
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. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի 
հյութ խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. 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). 
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կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. 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 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. 
սննդային և կերային չմշակված ջրիմուռներ. 
չմշակված ընկույզներ. գազանանոցում 
պահվող կենդանիներ. կենդանի անասուններ. 
անասնակեր. ծառեր. Նոր տարվա տոնածառեր. 
ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ 
հատապտուղներ. աղ անասունների համար. 
թարմ ճակնդեղ. հացահատիկի թեփ. անմշակ 
բնափայտ. փայտի տաշեղ փայտազանգված 
պատրաստելու համար. կեղևով փայտանյութ. 
կակաոյի չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ. 
սպիտակ ակացիայի պտուղներ (եղջերապտուղ) 
(կեղծ ակացիա (հումք)). հացազգիների անմշակ 
հատիկներ. թարմ սնկեր. սնկամարմին. քուսպ. 
չմշակված շագանակներ. կիր անասնակերի 
համար. եղերդի կոճղարմատներ. թարմ 
ճարճատուկ. գալետներ շների համար. 
չմշակված կիտրոններ. կոկոսի ընկույզի կեղև. 
կոկոսյան ընկույզ. կերեր թռչունների համար. 
կանճրակի քուսպ անասունների համար. թարմ 
վարունգ. գայլուկի կոներ. թեփից խառնակեր 
անասունների համար. կոպրա. կենդանի 
խեցեմորթներ. թարմ բանջարեղեն. թարմ 
դդումներ. պսակներ թարմ ծաղիկներից. 
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ. 
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). դիրտ. 
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ. բրնձի ալյուր անասնակերի 
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկներ. 

դեկորատիվ նպատակներով չորացրած 
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր 
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. 
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող. 
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանա-
կան նպատակների համար. հացահատիկ 
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար. 
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. 
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. 
գայլուկ. կոլայի ընկույզներ. թարմ սալաթ-
կաթնուկ. թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. 
խցանակեղև. կտավատի ալյուր (խար). փռոցներ 
կենդանիների համար. տորֆ կենդանի-
ների փռոցների համար. եգիպտացորեն. 
եգիպտացորենի քուսպ անասունների համար. 
ածիկ գարեջրագործության և օղեթորման 
համար. մրգային քուսպ. թարմ պնդուկ. 
ալյուր անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի 
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. թարմ 
սոխ. ձիթապտուղ (զեյթուն) չմշակված. 
թարմ նարինջներ. գարի. եղինջ. սիպեի 
ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ փռոցների 
համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի 
(արմավենու տերևներ). արմավենիներ. թեփից 
լափ անասունների համար. կենդանի ձուկ. 
խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր 
տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր 
դեկորատիվ նպատակների համար. թարմ 
պրաս. չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ. 
պատրաստուկներ ընտանի թռչունների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. կերեր 
մսուրքի կենդանիներին կերակրելու համար. 
արմատապտուղներ կերային. թարմ խաղող. 
չմշակված խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան. 
շերամի որդեր. ուտելի չմշակված քնջութ. թարմ 
գետնասնկեր. գինեթորման մնացորդներ. 
կենդանի ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա 
(կենդանիների կեր). նուշ (պտուղներ). 
թարմ գետնընկույզ. գետնընկույզի ալյուր 
անասնակերի համար. գետնընկույզի կերային 
քուսպ կենդանիների համար. հացաբույսերի 
մշակման արգասիքներ անասնակերի համար. 
շաքարեղեգի մզուք (հումք). կենդանի խայծ 
ձկնորսության համար. կենդանի խեցգետիններ. 
խեցգետնանմաններ (կենդանի). կենդանի 
օմարներ. կենդանի կակղամորթներ. կենդանի 
ոստրեներ. կերեր սենյակային կենդանիների 
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համար. չմշակված կեղ. կենդանի լանգուստներ. 
որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիքներ 
սենյակային կենդանիների համար. 
ձկան ալյուր կենդանիների կերի համար. 
չմշակված բրինձ. կենդանի հոլոտուրիներ 
(ծովային վարունգ). ավազապատ թուղթ 
սենյակային կենդանիների փռոցների 
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային 
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերայի 
բույսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերմեր 
կենդանիների կերի համար. ալյուր կտավատի 
սերմերից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր 
կենդանիների կերի համար. թարմ արտիճուկ. 
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. 
կենդանի սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. 
թարմ սխտոր. թարմ դդմիկներ. կտավատի 
չմշակված սերմեր սննդի համար. չմշակված 
մրգերից կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. 
ուտելի կենդանի միջատներ. չմշակված 
քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած 
կամ չմաքրած). չմշակված կինոա. չմշակված 
հնդկացորեն. գետածածան կոի, կենդանի. 
կենդանի կակղամորթներ. սառեցումով 
չորացրած խայծեր ձկնորսության համար. 
ուտելի թարմ ծաղիկներ. թարմ կոճապղպեղ. 
սոյայի թարմ հատիկներ. կանեփի բույս. 
չմշակված կանեփ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպե-
լիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ 
ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ պատ-
րաստելու համար. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան 
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
գարեջուր պատրաստելու համար. բան-
ջարեղենի 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 40. հղկանյութային մշակում. կինո-
ժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշա-
կում. արծաթա պատում. գործվածքների 
սպիտա կեցում. փայտանյութի մշակում. 
գործվածքների եզրերի մշակում. զոդում. 
հագուստի կարում. կադմիումապատում. 
գործվածքների փայլարդում. բրուտագործա-
կան աշխատանքներ. կոշիկի ներկում. 
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ 
մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների 
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների 
տպագրում. լուսանկարչական ժապավենների 
հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում. 
գալվանապատում. անագապատում. մոր-
թիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում 
գալվանացում. փորագրում. գործվածքների 
մշակում ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
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չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. թամբա-
գործական աշխատանքներ. դերձակների 
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների 
խծուծում. ներկման ծառայություններ. 
մանածագործական իրերի ներկում. գործ-
վածքների,  մանածագործական իրերի 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպե-
լիքների պահածոյացում. անտառանյութի 
հատում և մասնատում. աղբի և թափոնների 
կրկնական մշակում. գործվածքների նստեցում. 
մորթիների փայլեցում. մորթիների կոկում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ 
անձանց համար. գեղարվեստական աշխա-
տանքների շրջանակում. գալվանական 
ոսկեզօծում. լազերային փորագրում. նյութերի 
մշակման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. օպտիկական ապակու հղկում. 
լուսանկարների տպագրում. լուսափորա-
գրում. նավթի վերամշակում. գործվածքի 
մգդակում. զտարկում. անասունների 
սպանդ. մաքրամշակում. թափոնների 
մշակում (վերամշակում). հագուստի ձևա-
փոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություն-
ներ. վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. 
պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի տեսակա-

վորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալ-
մում. սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների երանգավորում. 
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն ըստ 
պատվերի. գարեջրի եփում երրորդ անձանց 
համար. հացի արտադրություն ըստ պատվերի. 
սննդամթերքի և խմիչքների պաստերիզացում. 
գինու արտադրություն երրորդ անձանց համար. 
խորհրդատվություն գինեգործության ոլորտում.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակա լություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառա-
յություններ. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ճամբա րային հարմարությունների տրա-
մադրում. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա-
տություններում. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություն-
ներ. տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա յու-
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 վար-
ձույթ. 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 
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ծառա յություններ (ժամանման և մեկնման 
կառա վարում). 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) 20200912  (111) 32235
(220) 20.05.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 20.05.2030 
(730) «Պրոֆիլ մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, Խաղաղ 
Դոնի 1-ին շ., բն. 196, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

դաս 35. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդ. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում.

դաս 38. պոդքասթի հաղորդում:
____________________

(210) 20200942 (111) 32236
(220) 26.05.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 26.05.2030
(730) «Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնար-
կությունների միություն» Հասարակական 
կազմակերպություն, Երևան, Հ. Հակոբյան 3, 
3-րդ հարկ, 301, 302, 318 սենյակներ, AM 

(442) 01.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (CMYK 65 0 20 0) և մանուշակագույն 
(CMYK 40 100 15 0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգի-
ների ծառայություններ. զվարճությունների 
ծառայու թյուններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կինոստուդիաների 
ծառայություններ. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու-ծրագրերի 
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամա-
դրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություն-
ներ. ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային 
ֆիլմերի. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. գրքերի 
հրատարակում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացում-
ներ. երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագախմբերի ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. 
կենդանաբանական  այգիների  ծառայություն-



ԳԳԳԳԳԳԳ

26

ՄՄՄ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 202 1

ներ. սպորտային սարքերի տրամադրում. 
նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
շարժական գրադարանների ծառայություններ. 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր). 
ակումբների ծառայություններ (զվարճու-
թյուն կամ կրթություն). կոլոքվիումների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթու-
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. քննությունների անցկացում. 
զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղեկա-
տվության տրամադրում. ցուցահանդես-
ների կազմակերպում մշակութային կամ 
կրթության նպատակներով. մոլեխաղերի 
ոլորտում ծառայություններ. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես 
մարզումներ). հանգստի ճամբարների 
ծառայու թյուններ (զվարճություններ). 
թատերա կանացված ներկայացումներ. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամա-
դրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. հանգստի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոց-
ների. մարզադաշտերի սարքավորումն երի 
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոն ների վարձույթ. 
տեսաֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. սպորտային միջոցառում-
ների ժամկետների պլանավորում. կրթու-
թյան գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. ներկայացումների տոմ-

սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. 
կրոնական կրթություն. վիճակախա-
ղերի կազմա կերպում. պարահանդես ների 
կազմա կերպում. ներկայացումն  երի կազ մա-
կեր պում (իմպրեսարիո ների ծառա յու  թյուններ). 
խաղադահլիճների ծառայու թյունների 
տրամադրում. ձայնային սարքավորումների 
վարձակալություն. լուսա վորման սարքերի 
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու-
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառու-
թյամբ գովազդայինի. տեսագրությունների 
մոնտաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար-
ճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների տրամադրում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). նորությունների ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. թարգ-
մանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր-
ների ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրա կերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտա-
կան վերապատրաստում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
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ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների գրում. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
զբոսավարի ուղեկցությամբ. զգեստավոր-
ված դիմակահանդեսների կազմակերպում 
զվարճությունների համար. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու 
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջ-
ներով օգնականների կողմից տրամադրվող 
կրթական ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում. 
դրոնների օդանավավարման որակավորման 
քննությունների անցկացման ծառայություններ. 
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակ-
ներով. օգտագործողների վարկանիշների 
տրամադրում զվարճությունների կամ 
մշակութային նպատակներով. ուսուցման 
նմանակիչների վարձույթ. ֆիզիկական 
պատրաստվածության գնահատման ծառայու-
թյուններ ուսուցման նպատակներով. դեմքի 
վրա նկարելու ծառայություններ. բոլոր վերը 
նշված ծառայությունները, բացառությամբ 
ճանապարհորդություններին և տուրիզմի 
ոլորտին վերաբերող ծառայությունների:

____________________

(210) 20201005  (111) 32237
(220) 03.06.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 03.06.2030
(730) «Լառգո-վինչ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
23, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

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

դաս 14. ապարանջաններ (թանկարժեք 
իրեր), կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր), 
շղթաներ (թանկարժեք իրեր), վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր), ոսկերչական իրեր, 
կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք քարեր, 
ստրաս (արհեստական՝ կեղծ ադամանդ), 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր), ականջօղեր, 
անմշակ կամ դրվագված արծաթեղեն, օղլակներ 
թանկարժեք իրերի համար, նվերների տուփեր 
թանկարժեք իրերի համար.

դաս 35. 14-րդ դասում նշված ապրանքա-
տեսակների վաճառք:

____________________

(210) 20201053  (111) 32238
(220) 11.06.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 11.06.2030
(730) Պապ Գևորգ Վաչեի Գատամեան, Երևան, 
Բայրոն 2, բն. 4/3, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ-
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալ-
ներ. բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ 
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(երկար). քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. բերետներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. 
տաբատակալներ.  քուղերով կիսակոշիկներ.  
հագուստի օձիքներ. պարանոցի խողովա-
կաձև շարֆեր. լիֆեր. բռնցքամարտիկ-
ների վարտիքներ.  թասակներ (գլխարկ). 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք). 
հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ.  կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ.  ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). շարֆ. կաշնե. վզնոց. գոտի-
շարֆեր. ծիսակարգային շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկ-
ներ. բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները). հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ 

(սպասավորների). սպորտային տրիկոտա-
ժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական 
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. 
խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային 
կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
մուշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիք-
ներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկ-
ներ. գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի 
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). 
դիմակներ քնելու համար. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգներ. 
դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ 
(շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
երկարաճիտ կոշիկներ). ժամաշապիկներ. 
մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ. ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
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նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. լատեքսային հագուստ. 
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ). 
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն 
կրծկալներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարու թյան 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտա րա րությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվու  թյան 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մակերպման և կառավարման հար ցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառա վարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մա կերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրու-
թյան) հետազոտություններ. ծառայություն-

ներ հասա րակական հարաբերությունների 
բնագավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազ դային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործա րարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ-
ների ավտոմատացված հիմնապաշարների 
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության ասպարեզում. տնտեսա-
կան կանխատեսում ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. գործնական տեղեկատվու-
թյան տրամադրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրա գրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարներում. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
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զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական. անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. տեղեկատվության տրամադրում 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում. վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 

միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր ներ-
կայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրա-
մադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրան-
ցում. գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն.  խորհրդատվություն գովազդա-
յին հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավոր-
մամբ ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում. մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագոր-
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ծական, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական պարագաների 
մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. օգտագործողների վարկանիշների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով.  հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական 
ծառայություններ բժշկական ուղղորդման 
համար:

____________________

(210) 20201083 (111) 32239
(220) 12.06.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 12.06.2030
(730) Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH 
(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «FRAPPELATTE» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 7. առևտրային ավտոմատներ տաք, 
սառը և սառեցրած ըմպելիքների համար, դրանց 
լիցքավորումներ, փոխարինովի տարրեր, 
պահեստամասեր.

դաս 11. ապարատներ և մեքենաներ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, մասնա-
վորապես` սուրճի. սրճեփներ. էլեկտրական 
սրճեփներ և լուծակորզիչներ սուրճի համար, 
մասեր և պարագաներ բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքների համար. 

դաս 30. սուրճ, սուրճի էքստրակտներ,  
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ և պատրաստուկներ. 
սառույցով սուրճ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20201159  (111) 32240
(220) 24.06.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 24.06.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Մանուկյան, 
ք. Աշտարակ, Քասախի 23, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

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

դաս 9. ակնոցներ (օպտիկա):
____________________

(210) 20201174  (111) 32241
(220) 26.06.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 26.06.2030
(730) «Կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 1, 
բն. 183, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիզմ.
դաս 43. զբոսաշրջիկների համար 

հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի 
ամրագրում:

____________________

(210) 20201210  (111) 32242
(220) 02.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 02.07.2030
(730) ՅուՍԲ Բիոֆարմա ՍՌԼ, BE 
(442) 01.10.2020
(310) 2020704323   (320) 31.01.2020   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ, 

դեղագործական և անասնաբուժական պատ-
րաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բժշկական (բուժական) կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. սննդային հավելումներ 
մարդու և կենդանիների համար. կպչուն 
սպեղանիներ, վիրակապման նյութեր. նյութեր 
ատամների ծեփապատճենների  համար, 
նյութեր ատամնալցման համար. ախտահանիչ 
միջոցներ. պատրաստուկներ մակաբույծ-
ներին ոչնչացնելու համար. ֆունգիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201219  (111) 32243
(220) 03.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 03.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարմեն Գրիգոր-
յան Ժակի, Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, 
Գլաձորյան 2-րդ նրբ., տուն 5, AM 

(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «Boutique Hotel» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մուգ և բաց կանաչ և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201221  (111) 32244
(220) 03.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 03.07.2030
(730) «Գանա գրուպ պլյուս» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, Մելիքգյուղ, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(526) «ՖՈՒԴ», «FOOD» և «ФУД» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. 
մուրաբաներ. թթու դրած մանր վարունգ. 
պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. պանիրներ. շաքարապատ 
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մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. յոգուրտ. կեֆիր. կաթնամթերք. մար-
մելադ, բացի հրուշակեղենից. մանրաթթու. 
պահածոյացված սիսեռ. պահածոյացված 
սնկեր. պահածոյացված լոբազգիներ. մրգային 
չիպսեր. մրգային պահածոներ. բանջարե-
ղենի պահածոներ. կարտոֆիլի փաթիլներ. 
պահածոյացված պղպեղ. պահածոյացված 
սխտոր. կտավատի սննդային յուղ. կոմպոտներ. 
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված հատապտուղներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն:    

____________________

(210) 20201225  (111) 32245
(220) 03.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 03.07.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201230  (111) 32246
(220) 03.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 03.07.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:
(511) 

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

____________________

(210) 20201235  (111) 32247
(220) 06.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 06.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սենիկ Գալստյան 
Գալուստի, Երևան, Նոր Նորք, զանգվ. 7, շ. 26, 
բն. 1, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական տեխնիկայի, 
բջջային և քաղաքային հեռախոսների, 
հեռախոսի պահեստամասերի և գործիքների, 
հեռախոսի աքսեսուարների, համակարգիչների, 
նոթբուքերի, համակարգչային աքսեսուար-
ների, պլանշետային համակարգիչների,  
հեռուստացույցների, հեռուստացույցի աքսե-
սուարների, ավտոմեքենայի աքսեսուարների, 
ժամացույցների (այդ թվում՝ խելացի 
ժամացույցների):

____________________

(210) 20201236  (111) 32248
(220) 06.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 06.07.2030
(730) «Թաքս լոու» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 31, 
տարածք 20, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «TAX LAW» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20201253  (111) 32249
(220) 07.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 07.07.2030
(730) «Նոն սթոփ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թեյշեբաինի 6/1, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «BEST» և «GROUP» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ  տա  րարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվու թյան 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվ-
ների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մակերպ ման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդա տվություն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հար ցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերա կան ձեռնար-
կությունների կառավարման հար ցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազ դային 
նյութերի նորացում. նմուշների տա րածում. 
գործարարության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետա զոտություններ գործարարության 
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ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զո-
տու թյուններ. ծառայություններ հասա րա-
կական հարաբերությունների բնագա վառում. 
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
գործարա րության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություն ներ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվության տրա-
մադրում. հասարակական կարծիքի 
հետա զոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռա խոսա զանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական տոնա-
վաճառների կազմակերպում. լուսա-

պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերություն-
ների ոլորտներում տեղեկատվության 
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
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առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալ-
ների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրա-
մադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրան-
ցում. գրանցամատյանների տեղեկատվու-
թյան թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազ-
դային հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համա ձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավոր-
մամբ ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում. մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 

թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծածախ 
վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամա-
դրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական 
ծառայություններ բժշկական ուղղորդման 
համար:

____________________

(210) 20201277  (111) 32250
(220) 09.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 09.07.2030
(730) «Բարև վայն» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 63, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ`  սպիր-

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

____________________

(210) 20201316  (111) 32251
(220) 15.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 15.07.2030
(730) «Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտասի պող., շ. 19/1, տարածք 23/1, 
AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «Ունիվերսալ բիզնես լուծումներ» և «UNI-
VERSAL BUSINESS SOLUTIONS» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. հսկողություն մտավոր սեփա-
կանության բնագավառում իրավաբանական 
անձանց համար. իրավաբանական հետա-
զոտություններ. իրավաբանական փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. լիցենզիաների 
իրավա բանական կառավարում. երրորդ 
անձանց համար պայմանագրերի համաձայնեց-

ման հետ կապված իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. իրավաբանական խորհրդատվու թյուն 
մրցույթների հայտերին արձագանքելու 
վերաբերյալ. իրավաբանական հսկողու-
թյան ծառայություններ. իրավաբանական 
ծառայություններ ներգաղթի ոլորտում. 
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում. 
գործերի կառավարում հեղինակային 
իրավունքի բնագավառում. խորհրդատվություն 
մտավոր սեփականության հարցերով. 
դատարանում իրավունքների ներկայացում. 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու-
թյուններ) ծրագրային ապահովման հրա-
պարակման շրջանակներում. ծրագրային 
ապահովման լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ). դոմեն անունների գրան-
ցում (իրավաբանական ծառայություններ). 
փաստա բանական ծառայություններ. վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծ ման ծառայություններ. իրավաբանա-
կան խորհրդատվություն արտոնագրային 
քարտեզա գրման ոլորտում. կանոնադրական 
համապատասխանության աուդիտ. օրենս-
դրական համապատասխանության աուդիտ:

____________________

(210) 20201320  (111) 32252
(220) 15.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 15.07.2030
(730) «Սթադի ֆո սաքսես» ՍՊԸ, Երևան, 
Հունան Ավետիսյան 44, բն. 29, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու  շա կագույն և ոսկեգույն գունային համակ-
ցու թյամբ:
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(511) 
դաս 41. ուսումնական կենտրոն. 

քննությունների անցկացում. հանգստի 
ճամբարների ծառայություններ (զվար-
ճություններ). թատերականացված ներկայա-
ցումներ. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
թարգմանիչների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. բանավոր թարգմանողների 
ծառայություններ. մասնագիտական վերա-
պատրաստում:

____________________

(210) 20201329  (111) 32253
(220) 16.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 16.07.2030
(730) Նելլի Նորայրի Թովմասյան, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 29, բն. 2, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղ-
նա կանաչ, բաց դեղնականաչ և կանաչ գու նային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. երշիկեղեն. սառեցրած մրգեր. 
չամիչ. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկ-
ված մրգեր. շաքարապատ մրգեր. կրո-
կետներ. մրգային դոնդող. աղը դրած միս. 
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննադային 
ճարպ. մսի խճողակով տոլմա. մրգային չիպսեր.

դաս 30. մակարոնեղեն. համեմունքներ. 
քացախ. քաղցրավենիք. նրբաբլիթներ. սենդ-
վիչներ. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 

պիցաներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. տակոս. 
ռավիոլի. թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի 
համար. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). հոթ-դոգեր. 
պելմեններ (խմորի գնդիկներ մսի խճողակով):

____________________

(210) 20201330  (111) 32254
(220) 17.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 17.07.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201336  (111) 32255
(220) 17.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 17.07.2030
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(730) «Դոննա Էֆ Էս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Տիգրանյան 38, բն. 25, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, մոխրագույն, դեղին և մուգ 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. գետնընկույզի յուղ. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
պահածոյացված  հատապտուղներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորաց-
րած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ 
մրգեր. կրոկետներ. խուրմա. կաթ. ձկան 
սուկի. ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
մրգային դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան 
ձուկ. սննդային դոնդող. մսային դոնդող. 
որսամիս. կոճապղպեղի մուրաբա. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային յուղ 
արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային յուղ. 
անկենդան ոստրեներ. խոզապուխտ. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. կեֆիր. 
կումիս. կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. մարմելադ, 
բացի հրուշակեղենից. սննդային ոսկրածուծ. 
մշակված ընկույզներ. հավի ձվեր. մանրաթթու. 
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը 
դրած միս. տոմատի խյուս. բանջարեղենային 
աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային 
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. 
անկենդան սաղմոն. արևածաղկի սննդային 

յուղ. անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. պահածոյացված. 
լոբազգիներ. մրգային չիպսեր. սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. հարած սերուցք. 
խոզի միս. ձկան պահածոներ. մրգային 
պահածոներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի 
բլիթներ. աղը դրած ձուկ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնային կոկտեյլներ. 
պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. 
կոմպոտներ. մշակված բանջարեղեն. մշակված 
մրգեր. մշակված պնդուկ. ձկան մշակված 
խավիար. մշակված սերմեր. պահածոյացված 
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ 
կաթ. կտավատի սննդային յուղ. ցածր 
կալորիականությամբ. կարտոֆիլի չիպսեր. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. թթվեցրած կաթ. 
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
մրգային խտածոներ սնունդ պատրաստելու 
համար. հացին քսվող սնունդ բանջարեղենի 
հիմքով. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացված ընկույզներ.  

դաս 30. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
կետչուպ. սննդային սառույց. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կաթնաշոռ. սառեցված յոգուրտ. 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
մրգային խյուսեր. թեյի փոխարեն օգտագործ-
վող ծաղիկներ կամ տերևներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. թթու դրած բանջարեղեն 
սուր համեմունքով. մրգային սառույցներ. մեղր. 
եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի 
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
բնական կամ արհեստական սառույց. 
սոուսներ (համեմունքներ). բուրավետարարներ 
ըմպելիքների համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. տոմատի սոուս.

դաս 31. թարմ բանջարեղեն. թարմ  
վարունգ. թարմ դդումներ. թարմ մրգեր. 
ձկնկիթ. թարմ սոխ. թարմ նարինջներ. գարի. 
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կենդանի ձուկ. չմշակված սիսեռ. թարմ 
կարտոֆիլ. թարմ խաղող. կենդանի ընտանի 
թռչուն. նուշ (պտուղներ). թարմ գետնընկույզ. 
գետնընկույզի ալյուր անասնակերի համար. 
կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնանմաններ 
(կենդանի). կենդանի օմարներ. կենդանի 
միդիաներ. թարմ սպանախ. կենդանի սաղմոն. 
կենդանի սարդինաներ. թարմ սխտոր. թարմ 
դդմիկներ. չմշակված մրգերից կոմպոզիցիա. 
չմշակված քաղցր եգիպտացորենի կողրեր 
(մաքրած կամ չմաքրած). չմշակված 
հնդկացորեն. թարմ կոճապղպեղ. թարմ 
հատապտուղներ. գիհու հատապտուղներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. գազավորված ջուր. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ. 
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. 
քաղցուներ. գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). գարեջուր պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. խաղողի 
չխմորված քաղցու. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի 
հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. էներգետիկ 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի 
հիմքով. չրերից պատրաստված ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20201389 (111) 32256
(220) 22.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 22.07.2030
(730) ԲԱՍՖ Ագրիքալչըրալ Սոլյուշընս Սիիդ 
ՅուԷս ԷլԷլՍի, US 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա-

տնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ օգտագործելու համար, 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ բույ-
սերի ամրացման համար, քիմիական 
կամ կենսաբանական պատրաստուկներ 
բույսերը սթրեսից պաշտպանելու համար, 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար, քիմիական պատրաստուկներ 
սերմերի մշակման համար, սերմերի գեներ 
գյուղատնտեսական արտադրության համար. 

դաս 31.  գյուղատնտեսական, այգե գոր-
ծական և անտառաբուծական մթերքներ, 
այն է՝ պեստիցիդներով կամ քիմիական կամ 
կենսաբանական նյութերով մշակված սերմեր, 
հացահատիկներ և բույսերի վեգետատիվ 
մասեր, որոնք ընդգրկված են տվյալ դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201390  (111) 32257
(220) 22.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 22.07.2030
(730) ԲԱՍՖ Ագրիքալչըրալ Սոլյուշընս Սիիդ 
ՅուԷս ԷլԷլՍի, US 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա տնտե-

սության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ օգտագործելու համար, 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ բույ-
սերի ամրացման համար, քիմիական 
կամ կենսաբանական պատրաստուկներ 
բույսերը սթրեսից պաշտպանելու համար, 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար, քիմիական պատրաստուկներ 
սերմերի մշակման համար, սերմերի գեներ 
գյուղատնտեսական արտադրության համար.

դաս 31.  գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառաբուծական մթերքներ, 
այն է՝ պեստիցիդներով կամ քիմիական կամ 
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կենսաբանական նյութերով մշակված սերմեր, 
հացահատիկներ և բույսերի վեգետատիվ 
մասեր, որոնք ընդգրկված են տվյալ դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201413  (111) 32258
(220) 24.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 24.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մերի Վիրաբյան 
Հակոբի, Կոտայքի մարզ, գյուղ Պտղնի, փ1., 
տուն 1, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի վաճառք:
դաս 40. հագուստի կարում:

____________________

(210) 20201433  (111) 32259
(220) 27.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 27.07.2030
(730) Վահե Գալստյան, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 19, բն. 23, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(526) «Express» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
վարդա գույն, մուգ վարդագույն, մուգ շագանա-
կագույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. սուրհանդակային ծառայություններ 

(նամակաների կամ ապրանքների առաքում). 
փաստաթղթերի առաքում:

____________________

(210) 20201442  (111) 32260
(220) 29.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 29.07.2030 
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա Խա -
չատրյան Համլետի, Երևան, Տիգրան Մեծ 28/21, 
AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(526) «ՄԱՐԿԵՏ» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. վաճառք:
____________________

(210) 20201443  (111) 32261
(220) 29.07.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 29.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա 
Խաչատրյան Համլետի, Երևան, Տիգրան Մեծ 
28/21, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 
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(526) «MARKET» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. վաճառք:
____________________

(210) 20201504  (111) 32262
(220) 10.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 10.08.2030  
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. հակաբիոտիկ պարունակող 

բժշկական պատրաստուկներ։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201512  (111) 32263
(220) 11.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 11.08.2030
(730) Կոնսիտեքս Ս.Ա., CH 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. կենդանիների կաշիներ. չմշակված 

կամ մասնակի մշակված կաշի. արհեստական 
կաշի. քսակներ. կլաչեր. կանացի պայուսակ-
ներ. տնտեսական կաշվե պայուսակ-
ներ. մանածա գործվածքից տնտեսական 
պայուսակներ. կանացի պայուսակների 
հիմնակմախքներ. ծովափի պայուսակներ. 
պայուսակներ մարմնամարզության համար. 

սպորտային պայուսակներ. դպրոցա-
կան պայուսակներ. թիկնապայուսակներ. 
անվա վոր թիկնապայուսակներ. դրամա-
պա նակներ. վարկային քարտերի պատ-
յաններ (դրամապանակներ). այցեքարտերի 
պատյաններ. բանալիների պատյաններ. 
ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. պիտույքա-
տուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
կաշվե սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. 
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների 
համար. տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
արկղեր. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տուփեր. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). կաշվե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. ձեռքի 
ուղեբեռ. ճամպրուկներ. ուղեպայուսակներ. 
ունիվերսալ պայուսակներ. ճամփորդական 
սնդուկներ. պորտպլեդներ. ճամփորդական 
պայուսակներ կոշիկների համար.  տղա-
մարդու ճամփորդական պայուսակներ. 
տղամարդու պայուսակներ. կահույքի կաշվե 
հարդարանք. հովանոցներ. պատյաններ 
անձրևի հովանոցների համար. արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
մտրակներ. շնակապեր. ասպանդակի փոկեր. 
հեծելասարքերի լրակազմեր. փոկային 
շինվածքներ. հագուստ ընտանի կենդանիների 
համար. կաշվե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորման համար.

դաս 25. կոստյումներ. պուլովերներ. 
սվիտերներ. բաճկոնակներ. մանտո. 
վերարկուներ. անջրանցիկ հագուստ. 
բաճկոններ (հագուստ).  բամբակ դրած և 
մզդակած աստառով հագուստ. գլխանոցով 
բաճկոն. շապիկներ (բլուզներ). կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. պլաստրոններ. սմոկինգ 
(գործարար բաճկոններ). սպորտային 
մայկաներ. բազկապատներ. տաբատներ. 
շորտեր.  բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
կիսավարտիքներ. ներքնազգեստ. կրծկալներ. 
լեգինսներ (հագուստ). պիժամաներ. գրպաններ 
հագուստի համար. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
բաղնիքի խալաթներ. լողազգեստներ. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). սպորտային 
հագուստի պարագաներ. գոտիներ (հագուստ). 
տաբատակալներ. խալաթներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. դահուկորդների բաճկոններ. 
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դահուկորդների տաբատներ. դահուկորդների 
ձեռնոցներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
հարսանիքի  զգեստներ. զգեստներ. երե-
կոյան զգեստներ. շրջազգեստներ. տակի 
շրջազգեստներ. թատերական կոստյումներ.  
տղամարդու կոշիկներ. կոշկերեսներ. 
երկարաճիտ կոշիկներ  դահուկների հետ 
կրելու համար. զանգապաններ. ներբաններ. 
կրունկներ. մարզական կոշիկներ. կոշկաքթեր 
(կոշիկների մասեր). պարային կոշիկներ. 
սանդալներ. մարմնամարզական կոշիկներ. 
բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի հողաթափներ. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). քուղերով կիսակոշիկներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. տնային կոշիկներ. 
լողափի կոշիկներ. զբոսանքի կոշիկներ. 
սպորտային կոշիկներ. կարճագուլպաներ. 
գուլպաներ (երկար). մարմնամարզական կիպ 
նստող զգեստ. բերետներ. կեպիներ՝ որպես 
գլխարկներ. հովարներ գլխարկների համար. 
բոլորագլխարկներ. ականջակալներ (հագուստ). 
փողկապներ. շարֆ, կաշնե, վզնոց. շալեր. 
ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով. 
ձեռնոցներ (հագուստ). առանց մատների 
ձեռնոցներ. մորթե թիկնոցներ. շուրջառներ 
(եկեղեցական զգեստ). լողագլխարկներ. 
ջրցողի գլխարկներ. դիմակներ քնելու համար. 
գոգնոցներ (հագուստ).

դաս 35. հագուստի, պայուսակների, 
կենդանիների կաշիների, թանկարժեք 
իրերի մանրածախ վաճառք. հագուստի, 
պայուսակների, կենդանիների կաշիների, 
թանկարժեք իրերի առցանց մանրածախ 
վաճառք. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. գովազդ. նմուշների 
տարածում. ապրանքների ցուցադրում. մարքե-
թինգ (շուկայավարում). ցուցահանդեսների 
կազմա կերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. առևտրական տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. մանեկենների 

ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. ցուցափեղ-
կերի ձևավորում. առևտուր (վաճառքի 
օժանդակություն). ցուցահանդեսների և 
միջոցառումների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առցանց 
գովազդ և մարքեթինգ (շուկայավարում), 
մասնավորապես` անհատական բրենդերի  
մարքեթինգ (շուկայավարում) և գովազդ 
սոցիալական ցանցերի միջոցով:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201516  (111) 32264
(220) 12.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 12.08.2030
(730) «Դի Սի Էն» թվային հաղորդակցության 
մասնագետների համայնք հասարակական 
կազմակերպություն, Շիրակի մարզ, Գյումրի, 
Արագած 6-րդ թղմ., շ. 2, բն. 11, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «DIGITAL COMMUNICATION NETWORK» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և նարնջա գույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. ծառայություններ հասարակա-
կան հարաբերությունների բնագավառում. 
հասա րակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. լրատվամիջոցների հետ կապերի 
ծառայություններ. 

դաս 38. փոդքասթի հաղորդում.
դաս 41. սեմինարների կազմակերպում և 

անցկացում:
____________________
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(210) 20201574  (111) 32265
(220) 19.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 19.08.2030
(730) Ռուբեն Մելիքյան, Երևան, Նորաշեն թաղ. 
24 53, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարա րական գործառնությունների մասին. 
հայտա րարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվու թյան 
գործակալությունների ծառայու թյուններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում.  առևտրային աուդիտ. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի 
առաքում. օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում.  գովազդային նյութերի վարձույթ.  
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ.  ռադիոգովազդ. 
ծառայություններ հասարակական հարաբե-

րությունների բնագավառում.  հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում.  գովազդային 
գործա կալությունների ծառայություններ.  
գործարա րության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ.  շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ.  
տվյալների ավտոմատացված հիմնապա-
շարների վարում. մասնագիտա կան 
խորհրդատվություն գործարարության աս պա-
րե զում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվության տրամադրում. վճար-
ման փաստաթղթերի նախապատրաստում.  
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված վարչական ծառայություններ. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար.  վաճառքի օժանդակու-
թյուն երրորդ անձանց համար.  հարկային 
հայտարարագրերի կազմում.  տեքստի 
մշակում.  լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար.  
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.  
տեղեկատվության հավաքում տվյալ ների 
համակարգչային հիմնապաշարներում.  
տեղեկա տվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում.  
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. առևտրի ավտոմատ-
ների վարձույթ.  գների համեմատման 
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով.  սպառողներին առև-
տրային տեղեկատվության և խորհուրդ ների 
տրամադրում ապրանքների և ծառայու թյունների 
ընտրության հարցում.  հեռահաղորդակ ցական 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար.  գնման պատվերների մշակ-
ման գործընթացների կառավարում.  ապրանք-
ների և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ 
անձանց համար. հաշիվների ապրանքա-
գրերի տրամադրում.  գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. մարքեթինգ (շուկայավարում.)  
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հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ.  
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վա ճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ.  տեղեկատվության տրամադրում 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում.  վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում.  
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.  
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում.  շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների 
և վաճառողների համար առցանց վաճառա-
տեղի տրամադրում. արտաքին վարչական 
կառա վարում ընկերությունների համար.  
գովազդային վահանակների վարձույթ.  
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար.  առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում.  
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար-
մացում և պահում.  տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազ-
դային հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 

շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).  
գործարարության ժամանակավոր կառա-
վարում. արտաքին գովազդ. գրասենյակային 
սարքավորումների վարձույթ համատեղ 
աշխատանքային պայմաններում. հացա-
մթերքին վերաբերող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ.  սպառողի պրոֆիլավորում 
առևտրային կամ մարքեթինգային նպա-
տակներով.  վարչական ծառայություններ 
բժշկական ուղղորդման համար: 

____________________

(210) 20201601  (111) 32266
(220) 21.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 21.08.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ 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. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________
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(210) 20201603  (111) 32267
(220) 21.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 21.08.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ 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. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20201608 (111) 32268
(220) 24.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 24.08.2030
(730) «Ակբա բանկ» ԲԲԸ, Երևան, Արամի 
82-84, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կանաչ (C-91 R-0, M-0 G-166, Y-63 
B - 137, K-0) գույնային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. բանկային ծառայություններ:
____________________

(210) 20201610  (111) 32269
(220) 24.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 24.08.2030
(730) «Ակբա բանկ» ԲԲԸ, Երևան, Արամի 
82-84, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կանաչ (C-91 R-0, M-0 G-166, Y-63 
B - 137, K-0) գույնային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. բանկային ծառայություններ: 
____________________

(210) 20201615  (111) 32270
(220) 25.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 25.08.2030
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, US 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

ներառյալ՝ գազավորված ըմպելիքներ և 
էներգետիկ ըմպելիքներ. օշարակներ, 
խտանյութեր, փոշիներ և բաղադրանյութեր 
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ըմպելիքների, այդ թվում՝ գազավորված 
ըմպելիքների և էներգետիկ ըմպելիքների 
պատրաստման համար. ոչ ալկոհոլային 
գարեջուր։

Դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201638 (111) 32271
(220) 26.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 26.08.2030
(730) Հրաչիկ Վռամի Նավասարդյան, Երևան, 
Սասունցի Դավիթի 18/2, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «HOTEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում) զբաղվող գործակալություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում:

____________________

(210) 20201644  (111) 32272
(220) 27.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 27.08.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 

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

____________________

(210) 20201649  (111) 32273
(220) 27.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 27.08.2030
(730) «Ֆորեսթ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան 0038, 
Աբելյան 6/4, գրասենյակ 505, AM 
(442) 16.09.2020
(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 
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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 
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 (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնա-
մթերք. լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. կակղա-
մորթներ անկենդան. արմավենու սննդային 
յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի  փոշի. 
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. ան կեն-
դան սարդինա ձուկ. սաղմոն (անկենդան).  
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. պահածոյացված 
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. լեցի-
տին 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. 
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բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցք-
ներ. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
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. խմորա-
պատ 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.

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. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետ-
ներ. անանուխի 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 արտա-
դրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի 
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակար-
կանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունք-
ներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 

փաթիլ ներ. 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 պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական  կամ  
արհեստական  սառույց. սառույց  սառեցման  
համար. գլյուկոզա  խոհարարական նպա-
տակ ների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպե-
լիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար. մակարոն (նշով 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). 
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 
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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. մաքրած վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի  ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշա քար 
(նաբաթ). փաթիլներ  (հացահատիկային 
արտա դրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). 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 
(համեմունք). սոյայի խյուս (համեմունք). 
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 (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-

թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային հավե-
լույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական  բարկահամ  բլիթներ). 
օկոնոմիակիի համար խմորա խառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի  
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորա գնդիկներ. 
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 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 



ԳԳԳԳԳԳԳ

51

ՄՄՄ 1

51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 202 1

սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. 
սննդային  և  կերային չմշակված ջրիմուռներ. 
ընկույզներ (պտուղներ). գազանանոցում 
պահվող կենդանիներ. կենդանի անասուններ. 
անասնակեր. ծառեր. Նոր տարվա տոնածառեր. 
ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ 
հատապտուղներ. աղ անասունների 
համար. ճակնդեղ (թարմ). հացահատիկի 
թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի տաշեղ 
փայտազանգված պատրաստելու համար. 
կեղևով փայտանյութ. կակաոյի չմշակված 
հատիկներ. շաքարեղեգ. սպիտակ ակացիայի 
պտուղներ (եղջերապտուղ) (կեղծ ակացիա 
(հումք)). հացազգիների անմշակ հատիկներ. 
սնկեր (չմշակված). սնկամարմին. քուսպ. 
չմշակված շագանակներ. կիր անասնակերերի 
համար. եղերդի կոճղարմատներ. թարմ 
ճարճատուկ. գալետներ  շների  համար. 
չմշակված կիտրոններ. կոկոսի ընկույզի կեղև. 
կոկոսյան  ընկույզ. կերեր թռչունների համար. 
կանճրակի  քուսպ  անասունների  համար. 
թարմ վարունգ. գայլուկի կոներ. թեփից 
խառնակեր անասունների համար. կոպրա. 
կենդանի միդիաներ. թարմ բանջարեղեն. 
թարմ դդումներ. պսակներ  թարմ  ծաղիկներից. 
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար. ցանքածածկ. 
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). դիրտ. 
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ. բրնձի ալյուր անասնակերի 
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկներ. 
դեկորատիվ  նպատակներով  չորացրած  
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր 
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. 
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող. 
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանական 
նպատակների համար. հացահատիկ (հացա-
բույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար. 
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. 
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. 
գայլուկ. կոլա ընկույզներ. թարմ սալաթ-
կաթնուկ. թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. 

խցանակեղև. կտավատի ալյուր (խար). փռոցներ 
կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների 
փռոցների համար. եգիպտացորեն. եգիպտա-
ցորենի քուսպ անասունների համար. ածիկ 
գարեջրագործության և օղեթորման համար. 
մրգային քուսպ. պնդուկ (թարմ). ալյուր 
անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի 
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. թարմ 
սոխ. ձիթապտուղ (զեյթուն) չմշակված. թարմ 
նարինջներ. գարի. եղինջ. սիպեի ոսկոր 
թռչունների համար. ծղոտ փռոցների  համար. 
ծղոտ (անասնակեր). արմավենի (արմավենու 
տերևներ). արմավենիներ. լափ թեփից 
անասունների համար. կենդանի ձուկ. խաղողի 
վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր տաքդեղ 
(բույս). չորացրած  բույսեր  դեկորատիվ  
նպատակների  համար. թարմ պրաս. 
չմշակված սիսեռ. կարտոֆիլ (չմշակված). 
պատրաստուկներ ընտանի թռչունների ձվա-
տվությունը բարձրացնելու համար. կերեր 
մսուրքի կենդանիներին կերակրելու համար. 
արմատապտուղներ կերային. խաղող 
(չմշակված). խավարծիլ (չմշակված). վարդի 
թփեր. տարեկան. շերամի որդեր. ուտելի 
քնջութ (չմշակված). գետնասնկեր (չմշակված). 
գինեթորման մնացորդներ. ընտանի թռչուն 
(կենդանի). ալգառոբիլա (կենդանիների կեր). 
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
գետնընկույզի ալյուր անասնակերի համար. 
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների 
համար. հացաբույսերի մշակման արգասիքներ 
անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք 
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար. 
կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնանմաններ 
(կենդանի). կենդանի օմարներ. կենդանի 
կակղամորթներ. կենդանի ոստրեներ. կերեր 
սենյակային կենդանիների համար. չմշակված 
կեղ. կենդանի լանգուստներ. որոճվածք 
կենդանիների համար. ըմպելիքներ սենյակային 
կենդանիների համար. ձկան ալյուր կենդանիների 
կերի համար. չմշակված բրինձ. կենդանի 
հոլոթուրիներ (ծովային վարունգ). ավազապատ 
թուղթ սենյակային կենդանիների փռոցների 
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային 
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերայի 
բույսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերմեր 
կենդանիների կերի համար. ալյուր կտավատի 
սերմերից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր 



ԳԳԳԳԳԳԳ

52

ՄՄՄ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 202 1

կենդանիների կերի համար. արտիճուկ (թարմ). 
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. 
կենդանի սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. 
թարմ սխտոր. թարմ դդմիկներ. կտավատի 
չմշակված սերմեր սննդի համար. չմշակված 
մրգերից կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. 
ուտելի կենդանի միջատներ. չմշակված 
քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած 
կամ չմաքրած). չմշակված կինոա. չմշակված 
հնդկացորեն. գետածածան կոի, կենդանի.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային  
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ)  գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
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 ըմպելիք). 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:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201656  (111) 32274
(220) 28.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 28.08.2030
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան, ԱՄՕ 
շենք, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________
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(210) 20201683 (111) 32275
(220) 31.08.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 31.08.2030
(730) Հայկ Հայրապետյան, Երևան 0004, 
Անդրանիկի 81, բն. 69, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «Best Contrakt» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. ուղեկցում հասարակական 
վայրերում (ընկերակցում). խուզարկուական 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գաղտնափականքների բացում. ամուս-
նության գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. խորհրդատվություն 
ֆիզի կական անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար. իրավաբանական հետազոտություններ. 
դատարանում իրավունքների ներկայացում. 
ծրագրային ապահովման լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ). դոմեն 
անունների գրանցում (իրավաբանական 
ծառայություններ). վեճերի այլընտրանքային 
(արտադատարանային) լուծման ծառայու-
թյուններ. սոցիալական ցանցերի առցանց 

ծառայություններ. իրավաբանական փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. լիցենզիաների 
իրավաբանական կառա վարում. անձնական 
նամակագրության խմբագրում. երրորդ անձանց 
համար պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություն-
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն 
մրցույթների հայտերին արձագանքելու 
վերաբերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. իրավա-
բանական հսկողության ծառայություններ:

____________________

(210) 20201700  (111) 32276
(220) 03.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 03.09.2030
(730) «Ռենշին» ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 91, 
տարածք 72, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվու թյան 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատ-
ների վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

54

ՄՄՄ 1

54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 202 1

խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա   կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդա  տվություն գործարարության 
կառա  վարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարա-
կական հարաբերությունների բնագավառում. 
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր-
ծա կալությունների ծառայություններ. 
գոր ծա րա րության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտա կան 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդես ների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվության տրա-
մադրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 

քարտուղարական ծառայություններ. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական տոնա-
վաճառների կազմակերպում. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
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արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայու-
թյուններ. արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար-
մացում և պահում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 

նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավոր-
մամբ ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում. մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծածախ 
վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. օգտագործողների վարկանիշների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով.
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դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից. տարաժամկետ մար-
ման վարկեր. ապահովագրության վիճակա-
գիրների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վարձակալություն. միջնոր դային 
գործունեություն. վարկային գործակա լու-
թյունների ծառայություններ. անշարժ գույքի 
գործակալությունների ծառայություններ. 
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններում. պարտքերի 
բռնագանձման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. ապահովագրման միջնոր դություն. 
մաքսային միջնորդների (բրոքեր ների) 
ֆինանսական ծառայություններ. ապահո-
վագրություն. բանկային ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գնահատում. բարեգործական 
միջոցների հավաքագրում. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի 
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի պահա-
րաններում. դրամահավաքների կազմա-
կերպում. փոխառությունների տրամա դրում 
(ֆինանսավորում). հարկային փորձա-
քննություն. ֆինանսական գնահա տումներ 
(ապահովագրություն, բանկային գոր-
ծառնություններ, անշարժ գույք). ֆակտորինգ. 
խնամակալական ծառայություններ. ֆինան-
սավորում. ֆինանսական կառավարում. 
փոխատվության տրամադրում գրավի դիմաց. 
անշարժ գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի 
կառավարում. ապահովագրություն հրդեհից. 
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների 
և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների 
վարձակալություն. առողջության ապահովա-
գրություն. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից ծովում. հիփոթեքային 
վարկեր. խնայբանկեր. ֆինանսական վարձա-
կալություն. բորսայական միջնորդություն. 
կյանքի ապահովագրություն. բնակարանային 
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք). 
ֆինանսական վերլուծություն. հնարժեք իրերի 
գնահատում. արվեստի ստեղծագործություն-
ների գնահատում. վճարագրերի իսկու-
թյան ստուգում. խորհրդատվություն 
ֆինան սական հարցերով. խորհրդատվություն 
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում 

վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ 
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրա-
մադրում. ապահովագրության հարցերով 
տեղեկատվության տրամադրում. թանկար-
ժեք իրերի գնահատում. դրամագիտական 
իրերի գնահատում. վարձակալական 
վճարների գանձում. դրոշմանիշների 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
արժեքավոր իրերի պահպանություն. 
բորսայական գնանշումներ. վարկային 
քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
առևտրաարդյունաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություն ներ). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատում. ածխածնային վարկեր 
իրականացնելու միջնորդություն. անտառի 
ֆինանսական գնահատում. բրդի ֆինանսական 
գնահատում. վարկավորում գրավի դիմաց. 
պահեստային (ապահովագրական) ֆոն դերի 
ծառայություններ. միջնորդային ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակեր պում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամա-
դրում վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց. պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար 
գրասենյակների վարձույթ. ֆինանսական 
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. 
նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության 
ոլորտներին վերաբերող զարգացման 
ծախսերի ֆինանսական գնահատումներ. 
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ. 
վիրտուալ արժույթների էլեկտրոնային 
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փոխանցում. մտավոր սեփականության 
ակտիվների ֆինանսական գնահատում. 
նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատ-
ման նպատակներով. քրաուդֆանդինգ. 
էլեկտրոնային դրամապանակներով վճարման 
ծառայություններ. վիրտուալ արժույթների 
ֆինանսական փոխանակումներ.

դաս 37. կահույքի խնամք. էլեկտրասարքերի 
տեղադրում և վերանորոգում. վերելակների 
տեղադրում և վերանորոգում. գոլորշու 
կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ. 
շինարարական տեխնիկայի վարձույթ. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարա րություն. շինարարական աշխա-
տանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերահսկո-
ղու թյուն. հագուստի վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
շինարարական կառուցվածքների հերմե-
տիկացում. էքսկավատորների վարձույթ. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառուցում. մեքենայական սարքավորումների 
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. քարաշինարարական աշխա-
տանքներ. խողովակաշարերի, նավթա մուղների 
կառուցում և տեխնիկական սպասարկում. 
ներկարարական աշխատանք ներ. չեչաքարով 
կամ ավազով մշակում. ծեփագործական 
աշխատանքներ. ջրմուղ և գազա-
փականագործական տեխնիկական աշխա-
տանքներ. շինարարական փայտամածների 
մոնտաժում. աղյուսի շարում. շինարարության 
հարցերով տեղեկատվության տրամադրում. 
վերանորոգմանը վերաբերող տեղեկատվու թյան 
տրամադրում. ճանապարհների սալարկում. 
տոնա վաճառային  կրպակների և տաղա վար-
ների կառուցում. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
խորհրդա  տվություն   շինարարության  հար -
ցերով. շինհրա պարակներում հաղոր դակցու-
ղիների տեղակայում. ասֆալտապատում. 
ավտո մեքենաների վերանորոգում և տեխ-
նիկական սպասարկում.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէա-

բանության բնագավառում. ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով. հատա կա-
գծերի մշակում շինարարության բնա գավա-
ռում. տեխնոլոգիական հետազո տու թյուններ. 
նավթահորերի հսկո ղություն. հետա զոտու-
թյուններ  կոսմետոլո գիայի   բնագավա ռում. 
ինտերիերի ձևավորում. արդյունաբե րական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություն-
ներ փաթեթավորման բնագավառում. 
նյութերի փորձարկումներ. տեխնիկական 
նախագծերի ուսումնասիրում. երկրաբանա-
կան հետազննություն. նավթի հանքավայ-
րերի հետազննություն. ճարտարագիտու թյուն. 
օդերևու թաբանական տեղեկատվություն. 
հողա չափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համա կարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխա  նի կայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ. երկրաբանական հետախուզում. 
հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագավառում. արվեստի ստեղծա-
գործությունների իսկության որոշում. չափա-
բերում (չափումներ). ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. խորհրդատվություն համա-
կարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետա զոտություն և մշակում երրորդ 
անձանց համար. գեղարվեստական ձևա-
վորում  (արդյունաբերական դիզայն). 
ստոր ջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտական 
փորձաքննություն. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերահսկո-
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ղություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրո-
նային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծու-
թյուն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվու-
թյան և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների հոսթինգ. 
կլինիկական փորձարկումներ. տվյալ-
ների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս-
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլոգիա-
կան հարցերով խորհրդատվություն. 

համա կարգչային տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում խորհրդատվություններ. հեռահաղոր-
դակ ցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղա նակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար. 
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատա լոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար 
(ծառայություններ տեղեկա տվական տեխ-
նոլոգիաների ոլոր տում). խորհրդատվություն 
համա ցանցային անվտանգության հար-
ցերով. խորհրդատվություն տվյալների 
անվտանգության հարցերով. տվյալների 
կոդավորման ծառայություններ. համա-
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ  տվյալների կոտ-
րանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառա-
յություն (PaaS). համակարգչային հարթակ-
ների կատարելագործում. այցեքարտերի 
ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական 
հետազոտություններ բնական աղետ-
ների ոլորտում. նավթի, գազի և 
հանքարդյունաբերության ոլորտներում հետա-
խուզական ծառայություններ. գիտական 
և տեխնոլոգիական հետազոտություն 
արտոնա գրային քարտեզագրման ոլոր-
տում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետա-
զոտություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական 
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում. հաշվիչների 
վարձույթ էլեկտրաէներգիայի սպառման 
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հաշվառման համար. էլեկտրոնային առևտրի 
գործարքների ժամանակ օգտագործողի վավե-
րացման ծառայություններ. օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ՝ օգտագործելով 
մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան առցանց 
ծրագրային ապահովման հավելվածների 
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20201717  (111) 32277
(220) 04.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 04.09.2030
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 
0026, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) Բացի «La’komo» բառից մնացած բոլոր 
գրա ռում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, դեղին, սև 
և շագա նակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն, մասնավորապես՝ 
քաղցրաբլիթ:

____________________

(210) 20201727  (111) 32278
(220) 08.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 08.09.2030
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 

(442) 16.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո-

մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր 
և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201728  (111) 32279
(220) 08.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 08.09.2030
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 16.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո-

մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր 
և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201764  (111) 32280
(220) 10.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 10.09.2030
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.10.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, երկնա գույն, դարչնագույն, ոսկեգույն 
և սպի տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ 
(բացառությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի).  բայցզու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. 
գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
օղի. անիսի օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. լիկյորներ. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). անանուխի 
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. սակե. 
տանձի սիդր. սիդրեր. բրնձի սպիրտ. 
սպիրտային լուծամզուքներ. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. սպիրտային բնա-
հյութեր (էսենցիաներ):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20201792  (111) 32281
(220) 16.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 16.09.2030
(730) «Պասկալ և դիոդատո» ՍՊԸ, Արագա-
ծոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Աբովյան 16, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք, սուրճի 

բուսական փոխարինիչներ. եղերդ (սուրճի 
փոխարինիչ). սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. սուրճի լցված պարկուճներ. 
սրճային բուրավետարարներ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություն-

ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ռեստո րանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. սննդի ձևավորում. 
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և 
խորհրդատվություն սննդի պատրաստման 
հարցերով:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20201822  (111) 32282
(220) 22.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 22.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե 
Վարդանյան Արամայիսի, Երևան 0060, 
Խուդյակովի 68/65, AM 
(442) 16.10.2020
(540)

 

(526) «REALTY» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, շագանակագույն, բաց կանաչ, դարչնա-
գույն, դեղին, երկնագույն, մուգ կանաչ, ոսկե-
գույն, բաց մոխրագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. անշարժ գույքի 
գործակալությունների ծառայություններ. 
միջնոր  դություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում. անշարժ գույքի 
գնահատում. անշարժ գույքի կառավարում. 
բնակարանների վարձակալություն. բնակա-
րանային բյուրոների ծառայություններ 
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(անշարժ գույք). գրասենյակների վարձա-
կալություն (անշարժ գույք). միջնորդային 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20201833 (111) 32283
(220) 23.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 23.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հասմիկ 
Մնացականյան, Երևան, Սոսեի 28/2, բն. 7, AM 
(442) 16.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 44. լազերային սարքերով ծառայու-

թյուններ, այն է՝ լազերային մազահեռացում. 
մաշկի խնամքի ծառայություններ՝ պրոֆեսիոնալ 
կոսմետիկական միջոցներով և սարքերով:

____________________

(210) 20201843 (111) 32284
(220) 24.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 24.09.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 

սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20201848 (111) 32285
(220) 24.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 24.09.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201853 (111) 32286
(220) 24.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 24.09.2030
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(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201854 (111) 32287
(220) 24.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 24.09.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

____________________

(210) 20201855 (111) 32288
(220) 24.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 24.09.2030

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

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201864 (111) 32289
(220) 24.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 24.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էրիկ Գևորգյան 
Գագիկի, Երևան, Նոր Արեշի12, 143, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. հացահատիկային արտադրանք.
դաս 31. թարմ ծաղիկներ.
դաս 35. ծաղիկների վաճառքի ծառա-

յություններ. հացամթերքին վերաբերող մանրա-
ծախ առևտրի ծառայություններ.

դաս 45. սգո ծառայություններ. թաղման 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20201871  (111) 32290
(220) 25.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 25.09.2030
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 16.11.2020
(540) 

(526) Բացի «ECCA» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, սպիտակ և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. հակաբակտերիալ խոնավ անձե-
ռոցիկ դեղամիջոցներով տոգորված:

____________________

(210) 20201872  (111) 32291
(220) 25.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 25.09.2030
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 16.11.2020
(540) 

(526) Բացի «ECCA» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, բաց և մուգ կապույտ, սպիտակ և 
կանաչ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 5. հակաբակտերիալ  խոնավ անձե-

ռոցիկ դեղամիջոցներով տոգորված:
____________________

(210) 20201910  (111) 32292
(220) 28.09.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 28.09.2030
(730) «Հայ-չինական գործընկերության 
կենտրոն» զարգացման ՀԿ, Երևան, Նանսենի 
6-31, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(526) «ArmeniaBrand» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և ծիրանագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառա յություններ. առևտուր. շուկայի 
ուսումնասիրություն. առևտրային գործու-
նեության գնահատում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ-
ներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. մարքեթինգ. առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում:

____________________
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(210) 20201949  (111) 32293
(220) 01.10.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 01.10.2030
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 11. ջեռուցման ռադիատորներ:

____________________

(210) 20201956  (111) 32294
(220) 05.10.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 05.10.2030
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

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

____________________

(210) 20201967  (111) 32295
(220) 09.10.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 09.10.2030
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.10.2020
(540) 

(526) «MIRACLE REPAIR» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, կապույտ, ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. դեղերով չտոգորված ատամնա-
մածուկ. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201982  (111) 32296
(220) 13.10.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 13.10.2030
(730) «Ադկառս» ՍՊԸ, Երևան 0070, 
Վարդանանց փող. 22/69, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և վառ կարմիր գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 36. կապիտալ ներդրումներ. ֆինան-
սավորում. ֆինանսական կառավարում. 
խորհրդատվություն ֆինանսական հար-
ցերով. շինա րարական նախագծերի ֆինան-
սավորման կազմակերպում. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. ֆինանսական հետազոտու-
թյուններ:

____________________

(210) 20201994  (111) 32297
(220) 15.10.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 15.10.2030
(730) «Սմարթ քլիք» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Հակոբյան 
3, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն (ef4625) և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների, արդյունաբերական 
հետազոտությունների և արդյունաբերական 
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության 
և նույնականացման  ծառայություններ. համա-
կարգ չային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման նախագծում և մշակում:

____________________

(210) 20202007 (111) 32298
(220) 16.10.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 16.10.2030
(730) «Այ տենդեր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գ. 
Երազգավորս փ. 2, տուն 24, AM 

(442) 02.11.2020
(540) 

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

դաս 35. առևտրային միջնորդային 
ծառայու թյուններ. հայտարարությունների 
փակցնում.  առևտրային տեղեկատվության 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. շուկա-
յագիտական (մարքեթինգային) հետազ-
տություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. գործնական 
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում). տեղեկատվության որոնում համա-
կարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
գների համեմատման ծառայություն ներ. 
սպառող ներին առևտրային տեղեկատվու թյան 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
տրամադրում գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում. վաճառքի  
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. գործարար տեղեկատվու-
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում. մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ. շուկայի  հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ:

____________________

(210) 20202036 (111) 32299
(220) 22.10.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 22.10.2030
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(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20202037 (111) 32300
(220) 22.10.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 22.10.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20202046 (111) 32301
(220) 23.10.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 23.10.2030
(730) Բաթիլ Ինթրնեշնլ ԷլԷլՍի, AE 
(442) 02.11.2020
(540) 

(526) Արաբերեն լեզվով բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:
(511) 

դաս 29. խուրմա. մուրաբաներ.
դաս 30. շոկոլադ. թխվածքաբլիթ. չոր 

թխվածքաբլիթ. մակարոն (թխվածք). կոկոսի 
մակարուններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20202058 (111) 32302
(220) 27.10.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 27.10.2030
(730) ԱԿԱԴ Ջեներլ Թրեյդինգ (Էլ.Էլ.Սի.), AE 
(442) 16.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. բջջային հեռախոսներ. սմարթ-

ֆոններ. համակարգիչներ. համակարգչային 
սարքավորումներ. անձնական դյուրակիր  
համակարգիչներ. պլանշետային  համա-
կարգիչներ. խելացի ժամացույցներ. էներգիայի 
շարժական աղբյուրներ (վերալիցքավորվող 
կուտակիչներ). էլեկտրաէներգիայի կուտա-
կիչներ. սմարթֆոնների և պլանշետների 
պատյաններ. սմարթֆոնների և պլանշետների 
ծածկոցներ. նրբաքուղեր բջջային հեռախոս-
ների համար. լիցքավորող սարքեր. 
մարտկոցներ. էլեկտրահաղորդալարեր. 
սեղ մակ ներ (էլեկտրականություն). լիցքա-
վորիչներ էլեկտրական կուտակիչների համար. 
էլեկտրական կուտակիչներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20202285 (111) 32303
(220) 09.12.2020 (151) 25.02.2021
   (181) 09.12.2030
(730) Արսեն Գարեգինի Պողոսյան, Երևան, 
Խանջյան 15/19, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-

յություններ. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ. մերսում. մատնահարդարում. 
ոտնահարդարում. մազերի պատվաստում. 
մազերի գանգրացում. դաջում. գեղագետ 
դիմա հարդարների ծառայություններ. արևա-
բուժարանների ծառայություններ. մազա-
հեռացում մոմով (էպիլյացիա). լազերային 
մազահեռացում. պիրսինգ. մարմնի խնամքի 
կոսմետիկական  ծառայություններ. դեմքի 
մաշկի խնամքի հետ կապված  ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6476  15.05.2031 Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

6477  15.05.2031 Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

6478  21.05.2031 Բիոմարին/Ջենզիմ ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

6619  21.03.2031 Դելթա Էըր Լայնզ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

6698  30.03.2031 Նեք Քորփորեյշն, JP

7213  12.02.2031 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

16631 18.08.2030 ՄԱՆՆ+ՀԱՄԼ Փյուրոլեյթր Ֆիլթրս ԼԼՔ, US

16919 02.11.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

16994 29.11.2030 Թագուհի Թովմասյան, Երևան, Աբովյան 22Ա, բն. 3, AM

17002 31.01.2031 «Կնյազյան ընդ փարթնրս» ՓԲԸ, Երևան, 

    Վ. Համբարձումյան 16, բն. 52, AM

17187  22.03.2031 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

17188 22.03.2031 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

17259 02.03.2031 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

17262 09.03.2031 «Վալան պրոֆ» ՍՊԸ, Երևան, Բ. Մուրադյան փ. 6/1, AM

17277 28.12.2030 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, 

    Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

17278 28.12.2030 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ,

    Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

17279 28.12.2030 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, 

    Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

17280 28.12.2030 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ,

    Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

17336 22.03.2031 «Կնյազյան ընդ փարթնրս» ՓԲԸ, Երևան, 

    Վ. Համբարձումյան 16, բն. 52, AM

17362 29.03.2031 «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

(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

17509 20.04.2031 Ին-Ըն-Աութ Բրգրս, US

17510 20.04.2031 Ին-Ըն-Աութ Բրգրս, US

17620 09.06.2031 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

17630 03.03.2031 «Արտաշատի պահածոների գործարան» ԲԲԸ, 

    Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փողոց, AM

17708 03.03.2031 Կաբուշիկի Կաիշա Տոշիբա (Տոշիբա Քորփորեյշն), JP

17762 03.03.2031 Քարդինըլ Հելթ 529, ԷլԷլՍի, US

17802 08.04.2031 Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI

17868 26.04.2031 «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10-րդ շ., թիվ 89 տարածք, AM

17957 26.04.2031 «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10-րդ շ., թիվ 89 տարածք, AM

17958 26.04.2031 «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10-րդ շ., թիվ 89 տարածք, AM

18066 03.08.2031 «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

18071 10.08.2031 «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

18289 29.08.2031 Նովարթիս ԱԳ, CH

18324 28.12.2030 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, 

    Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

18519 30.12.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

18521 30.12.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

18769 30.12.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

19031 30.12.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

20627 13.07.2031 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

  C01B 3/00          3435  A



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 2512
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12822
73 (1) Իրավատեր  Նովարթիս ԱԳ, 4002 Basel, 
Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԳՍՔ Քնսյումր 
Հելթքեըր Ս.Ա., Route de l Etraz, 1197, Prangins, 
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        10.02.2021

____________________

 

Գրանցում No 2513
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20516
73 (1) Իրավատեր  «Վիվառո գրուպ» ՍՊԸ, 
Երևան, Հյուսիսային պող., շ. 10, բն. 62, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՍՈՖԹ 
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 
փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ 0047, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.02.2021

____________________

 Գրանցում No 2514
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 27638
73 (1) Լիցենզատու  ՍԱՅԱ Քոնսալթինգ ընդ 
Թրեյդ ԼԹԴ, 22 Northumberland Road, Balls-
bridge, Dublin 4 Ireland, IE
73 (2) Լիցենզառու  «Սակի ընդ Սանս» ՓԲԸ, 
Երևան, Մոսկովյան 31, բն. 60, AM
Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.02.2021

____________________

Գրանցում No 2515
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25616
73 (1) Իրավատեր  «Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ 
բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Արամի 82-84, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» 
բաց բաժնետիրական ընկերություն, Երևան, 
Արամի 82-84, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.02.2021

____________________

Գրանցում No 2516
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9978, 22050
73 (1) Իրավատեր   «Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ 
բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Բայրոնի 1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» 
բաց բաժնետիրական ընկերություն, Երևան, 
Արամի 82-84, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          18.02.2021

____________________
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Գրանցում No 2517
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1266, 25087
73 (1) Իրավատեր   Աբոթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, Max-
Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էբըթ ԳմբՀ, Max-
Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        18.02.2021

____________________

Գրանցում No 2518
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30554
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր Վիգեն 
Մելքոնյան Դավիթի, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
24/1, բն. 25, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Անհատ ձեռնար-
կատեր Սվետլանա Գրիգորյան Երջանիկի, Երևան, 
Արաբկիր, Ա. Խաչատրյան 24/1, բն. 25, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

  Հանրապետություն
Գրանցված է                        19.02.2021

____________________

Գրանցում No 2519
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 31566
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Լիլիթ Բար սեղյան Գեղամի, Արարատի մարզ, 
ք. Մասիս, Նոր թաղամաս, շ. 3/31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ֆասթ Գըրլս» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Իսահակյան 22/10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        22.02.2021

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

330U       14.08.2020
509U       01.08.2020
510U       03.08.2020
511U       14.08.2020
566U       13.08.2020
568U       05.08.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2566       11.08.2020
2973      05.08.2020
3000      07.08.2020
3069      12.08.2020
3343      15.08.2020
3344      15.08.2020
3345      08.08.2020
3349      15.08.2020
3365      01.08.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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

 380 S         04.08.2020



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) 3435 (13) A
C01B 3/00

(21) AM20190100 (22) 23.08.2019
(72) Б.Тадевосян (AM) 
(73) Б.Тадевосян, 0069, Ереван, К. Улнеци 62/1, 
кв. 16 (AM) 
(54) Способ получения электрической и теп-
ловой энергии горючего газа и устройство 
(варианты)
(57) Изобретение относится к энергетике, 
в частности к способу получения смеси 
водородно-кислородных газов путем 
термического разложения воды и к устройствам, 
с последующим преобразованием ее в тепловую 
и электрическую энергии, которое может 
быть использовано в тепловой энергетике, 
электроэнергетике, а также в промышленности 
и в других отраслях народного хозяйства. 

Сущность изобретения заключается в 
получении горючей смеси водорода и кислорода 
путем низкотемпературной термодиссоциации 
воды посредством резонанса молекул воды 
с помощью устройства. Не в закрытом 
пространстве, в реакционной зоне корпуса 
создается резонансная температура (650-
700˚C), при котором высокотемпературный пар 
из змеевика разлагается на смесь газов водорода 
и кислорода, впоследствии с воспламенением 
и  образованием тепла, соответственно с 
преобразованием с помощью теплообменников 
ее в электрическую и тепловую энергии. 

Снижаются затраты на разложение молекул 
воды, горючей смеси газов водорода и кислорода, 
расходы на тепловую и электрическую энергии, 
увеличивается к.п.д. устройства и способа 
разложения воды, упрощается конструкция 
устройства и расширяются его функциональные 
возможности, 2 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах
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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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