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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) 20200123  (111) 32455
(220) 24.01.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 24.01.2030
(730)  «Շարկ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 8. բն. 
26, AM 
(442) 17.02.2020
(540)  

(526) «PLUS» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կարմիր, մուգ և բաց մոխրագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  38. հեռահաղորդակցություն.
դաս  41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20201113  (111) 32456
(220) 16.06.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 16.06.2030
(730)  «Բեքեռս» ՍՊԸ, Երևան 0069, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Կ. Ուլնեցու փ., տուն 12, AM 
(442) 01.07.2020
(540)  

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս  43. ռեստորանների ծառայություններ. 

բարերի ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20201138  (111) 32457
(220) 19.06.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 19.06.2030
(730)  «Իպռօ» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.09.2020
(540)  

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

դաս  9. հսկողության էլեկտրական սարքա-
վորումներ, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). կոմուտացման էլեկտրական ապա-
րատներ. էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ 
հեռակառավարման համար. տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար. 
տեսահեռախոսներ. ծխի դետեկտորներ. 
ինֆրակարմիր դետեկտորներ. ազդանշանային 
զանգեր. չափիչներ. ճնշման չափիչներ. 
ջերմաստիճանային ցուցիչներ. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). հեռախոսային հաղորդիչներ. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. էլեկտրական 
կերպափոխիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ. 
հեռաձայնագրման սարքեր. էլեկտրական 
չափիչ սարքեր. էլեկտրական կարգավորող 
սարքեր. հրդեհի ազդանշանիչներ. լուսային կամ 
մեխանիկական ազդաս արքեր. էլեկտրոնային 
մուտքի հսկման համակարգեր դռների փակման 
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համար. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). լսա-տեսասարքեր երեխաներին 
հետևելու համար. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. պահպանական ազդանշանային 
սարքեր.

դաս  35. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար.

դաս  37. հակաառևանգման համակարգերի 
տեղադրում և վերանորոգում. հրդեհային 
ազդաս արքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
էլեկտրասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.

դաս  45. կոտրանքից պաշտպանող 
ան վտան գության համակարգերի հսկում:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20201146  (111) 32458
(220) 23.06.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 23.06.2030
(730)  «Բեստ գարաժ» ՍՊԸ, Երևան, Թոթովենցի 
5, բն. 32, AM 
(442) 16.07.2020
(540)  

(526) «Best» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  4. շարժիչի յուղ. վառելիք սպիրտի 
հիմքով. քսայուղեր. քսանյութեր. շարժիչային 
վառելիք. տեխնիկական յուղեր. բենզին. 
դիզելային վառելիք:

____________________

(210) 20201208  (111) 32459
(220) 02.07.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 02.07.2030

(730)  Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 03.08.2020
(310) N 018233769  (320) 05.05.2020  (330) EM
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, կանաչ, դեղին և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  30. ոչ բուժական հրուշակեղեն. 
քաղցրավենիք, ներառյալ՝ մաստակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201209  (111) 32460
(220) 02.07.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 02.07.2030
(730)  Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 03.08.2020
(540)  

(526) «Peppermint» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, երկնագույն,  կապույտ, 
մանու շակագույն գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս  30. ոչ բուժական հրուշակեղեն. 

քաղցրավենիք, ներառյալ՝ մաստակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201212  (111) 32461
(220) 03.07.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 03.07.2030
(730)  Նորայր Չարըգեան, Երևան, Գ.Նժդեհի 
9, բն. 14, AM 
(442) 03.08.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, սև և բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  3. ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ՝ 
շամպուն, բալզամ, մարմնի ժել. պատ-
րաստուկներ մաքրման համար՝ հեղուկ օճառ, 
սպասք լվանալու հեղուկ:  

____________________

(210) 20201239  (111) 32462
(220) 06.07.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 06.07.2030
(730)  Դավիթ Դավթյան, Երևան, Օդեսայի փ., 
տուն 22, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  25. սպորտային հագուստ, շորտեր, 
գլխարկներ, վերնազգեստ, զգեստներ.

դաս  29. չորացրած մրգեր, չամիչ.
դաս  32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, ջրեր 

(ըմպելիքներ):
____________________

(210) 20201415  (111) 32463
(220) 24.07.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 24.07.2030
(730)  «365 շուզ» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնակա-
բերդի ծճղ. 1/3, բն. 25, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

(526) «shoes» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  25. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ:
____________________

(210) 20201435  (111) 32464
(220) 11.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 11.08.2030
(730)  Աննա Եղիազարյան Հրաչի, Երևան, 
Ռոմանոս Մելիքյան 26, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կարմիր, բաց և մուգ դեղին, բաց 
և մուգ կապույտ, մանուշակագույն, կանաչ և 
դարչնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  28. փայտյա խաղային կոնստրուկ-
տորներ. փայտյա գլուխկոտրուկներ՝ կազմված 
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից 
(փազլներ): 

____________________

(210) 20201437  (111) 32465
(220) 28.07.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 28.07.2030
(730)  «Պանասեա» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա, 187 բն., AM 
(442) 17.08.2020
(540)  

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

դաս  40. ատամնատեխնիկների ծառայու-
թյուններ.

դաս  44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ. ատամնաբուժական օգնություն 
ստոմոտոլոգիա. պլաստիկ վիրաբուժություն:

____________________

(210) 20201459  (111) 32466
(220) 03.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 03.08.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Նաթուր Թան-
կուքեան Ավետիսի, Երևան, Ձորափի 40, բն. 
44, AM 
(442) 16.09.2020

(540)  

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

դաս  44. դիմահարդարում:
____________________

(210) 20201464  (111) 32467
(220) 03.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 03.08.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Էմմա Զոհրաբյան 
Հրաչի, Երևան, Հասրաթյան փ., տուն 9, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  

(526) «realty» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կապույտ, բաց կապույտ, կանաչ և բաց 
կանաչ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս  36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 

անշարժ գույքի գործակալությունների 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություն-
ներում. բնակարանների վարձակալություն. 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:

____________________

(210) 20201468 (111) 32468
(220) 04.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 04.08.2030
(730)  «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, 
Երևան յան խճ. 11, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

(526) Բացի «ԳԵՏՆԱՏՈՒՆ» և «GETNATOUN» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, դեղին, շագանակագույն, դարչնագույն 
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն է՝ 
«Արենի» տեսակի խաղողից պատրաստված 
գինի:

____________________

(210) 20201525  (111) 32469
(220) 12.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 12.08.2030

(730)  ԿՊՕ Մարքեթինգ Քամփնի Լիմիթիդ, CY 
(442) 01.09.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201530  (111) 32470
(220) 12.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 12.08.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա Հայրա-
պետյան Մերուժանի, Երևան, Նոր Նորքի 
զանգվ. 2, Մոլդովական 27, բն. 7/2, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ վարդագույն, սպիտակ, արծաթագույն 
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  30. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. 
խմորեղեն. կարկանդակներ. տորթեր:

____________________

(210) 20201544  (111) 32471
(220) 13.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 13.08.2030
(730)  «Օմեգա»  ՍՊԸ, RU 
(442) 01.09.2020
(540)  

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

դաս  7. մսաղացներ (մեքենաներ). ամանե-
ղեն լվացող մեքենաներ. լվացքի մեքենաներ 
(սպիտակեղենի համար). մանրիչ մեքենաներ. 
խառնիչներ (մեքենաներ). մակարոնեղեն 
արտադրելու մեքենաներ, այդ թվում՝ 
էլեկտրական. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքի սրճաղացների. էլեկտրամեխանիկա կան 
սարքեր սննդամթերք պատրաստելու համար. 
խոհանոցային էլեկտրական մեքենաներ. 
կենցաղային էլեկտրական հարիչներ. 
փոշեկուլներ. փոշեկուլների պարկեր. խոհա-
նոցային էլեկտրական աղացներ. ներծծող 
ծայրափողակներ փոշեկուլների համար. 
էլեկտրական հյութամզիչներ. պարուրաձև 
էլեկտրական բանջարակտրատիչներ. 

դաս  8. մորուք խուզելու մեքենաներ. 
ունելիներ՝ մազերը գանգրացնելու համար. 
սեղանի սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ և 
գդալներ). բանջարակտրատիչներ. գործիքների 
հավաքակազմեր՝ ոտնահարդարման համար. 
մազերը գանգրացնող՝ ձեռքի ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. բանջարեղեն կտրատելու 
հարմարանքներ. կտրատելու հարմարանքներ. 
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ. 
եղունգների էլեկտրական սղոցիկներ. 

եղունգները ողորկելու էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական հարմարանքներ. անձնական 
օգտագործման էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մազերը խուզելու համար. 
արդուկներ. գործիքների հավաքակազմեր՝ 
մատնահարդարման համար. մսաղացներ 
(ձեռքի գործիքներ). մազազրկման էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
էլեկտրական գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. նրբունելիներ 
թարթիչները ոլորելու համար. խեցեղեն 
դանակներ. ձեռքով կառավարվող պարուրաձև 
բանջարակտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). մազ հյուսող էլեկտրական 
գործիքներ.

դաս  9. կշռման սարքեր և գործիքներ. 
բեզմեններ (կշեռքներ).

դաս  10. կոսմետիկական մերսման սարքեր. 
մերսման սարքեր.   

դաս  11. սարքվածքներ օդի սառեցման 
համար. օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. 
օդի լավորակման տեղակայանքներ. օդա-
փոխիչներ (օդի լավորակման տեղա-
կայանքների մասեր). ջեռուցման էլեկտրական 
սարքեր. ընկղմվող ջեռուցիչներ. չորուցիչներ 
մազերի համար. էլեկտրական սպասք կերակուր 
պատրաստելու համար. խոհանոցային 
սալօջախներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սննդամթերքի ջերմային մշակման համար. 
ջրի զտման սարքեր. սառնարանի խցիկներ. 
սառնարանային տարողություններ. մրգերը 
չորացնելու ապարատներ. էլեկտրական 
սառնախցիկներ. ջեռուցման սալեր. հաց 
բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի խոհանոցային 
ապարատներ. ապարատներ օդի կամ ջրի 
իոնացման համար. ջեռուցման ռադիատորներ. 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռոցներ). 
սարքեր և տեղակայանքներ սառեցման համար. 
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս 
տապակելու համար. չորացման ապարատներ և 
տեղակայանքներ. տապակոցներ. էլեկտրական 
շուտեփուկներ (ավտոկլավներ). էլեկտրա-
կան վաֆլեկաղապարներ. էլեկտրական 
սրճեփներ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
սառնարաններ. չոր գոլորշիով աշխատող 
սարքեր դեմքի խնամքի համար (սաունաներ 
դեմքի համար). էլեկտրական թեյամաններ. 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սարքեր. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

12

ՄՄՄ 1

12

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

16 .04 . 202 1

կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). գործվածքները 
գոլորշիով փափկացնող սարքեր. հաց 
թխելու սարքեր. սննդի էլեկտրական 
գոլորշեփներ. շոկոլադային էլեկտրական 
շատրվաններ. էլեկտրական շուտեփուկներ. 
եփման էլեկտրական սալեր. պաղպաղակ 
պատրաստելու մեքենաներ. 

դաս  21. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
սննդամթերքի համար. խոհանոցային   հավա-
քա կազմեր. կարագամաններ. կափա րիչներ 
կարագամանների համար. ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ ըմպելիքների համար. ճաշա-
մաններ (թասեր). թերմոսներ. մետաղական 
շամփուրներ խոհանոցի համար. ջերմամեկու-
սիչ տարողություններ. կերակրակաթսաներ. 
կաղա պարներ (խոհանոցային սպասք). 
բաժակներ (անոթներ). կենցաղային քամիչներ. 
կենցաղային ոչ էլեկտրական խառնիչներ. 
մաղեր (կենցաղային պարագաներ). 
ամանեղեն սնունդը ջերմամշակելու համար. 
խոհարարական կաղապարներ. խոհանոցային 
տախտակներ կտրատելու համար. սպասք 
համեմունքների համար. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական հարիչներ. թավաներ. կենցաղային 
ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ. կաղապարներ 
թխվածքի համար. գրիլներ, ռաշպերներ 
(խոհանոցային սպասք). եփելու սպասք. 
խոհանոցային շերեփներ. խոհանոցային ոչ 
էլեկտրական աղացներ. հաց կտրատելու 
տախտակներ. էլեկտրական սանրեր. թիակներ 
տորթի համար. ձեռքով կառավարվող 
պղպեղաղացներ. պղպեղամաններ. խոհա-
նոցային քերիչներ. կենցաղային կամ 
խոհանոցային տարողություններ. աղամաններ. 
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). թեյի 
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). պնակներ. 
շաքարամաններ. գավաթիկներ. թրմելու 
թեյամաններ. սեղանի սպասք, բացառությամբ 
դանակների, պատառաքաղների և գդալների. 
ափսեներ. ոչ էլեկտրական շուտեփուկներ. 
ոչ էլեկտրական հարիչներ. ոչ էլեկտրա-
կան թեյամաններ. ձեռքով կառավարվող 
սրճաղացներ. սուրճի սպասքակազմեր 
(սեղանի սպասք). ոչ էլեկտրական սրճեփներ. 
ոչ էլեկտրական դյուրակիր պայուսակ-
սառնարաններ. կափարիչներ ամանների 

համար. խոհանոցային տարողություններ. 
ոչ էլեկտրական սրճամաններ. վաֆլի 
պատրաստելու ոչ էլեկտրական սարքեր. 
հացամաններ. դանակներ թխվածքներ 
կտրելու համար (խոհանոցային պարագաներ). 
գդալներ խառնելու համար (խոհանոցի 
սպասք). խոհանոցային փոքրիկ թիակներ. 
սխտորքամիչներ (խոհանոցային սպասք). ոչ 
էլեկտրական շոգեկաթսաներ սննդի համար. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական ջարդիչներ. 
խոհանոցային վրձիններ. խոհանոցային 
խոզանակներ. սպասքի շերեփներ. խոհա-
նոցային վարսանգներ. խոհանոցային 
հավանգներ. խոհանոցային ցանցեր, բացա-
ռությամբ միկրոալիքային վառարանների 
համար նախատեսվածների:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201553  (111) 32472
(220) 14.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 14.08.2030
(730)  «Մանիդա» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 
42-44, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  

(526) «Fresh» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, կարմիր, դեղին, մանուշակագույն, 
կապույտ, մոխրագույն և շագանակագույն գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս  32. մրգահյութեր:
____________________

(210) 20201558 (111) 32473
(220) 17.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 17.08.2030
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(730)  «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Բաղրամյան 40, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

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

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

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

____________________

(210) 20201559  (111) 32474
(220) 17.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 17.08.2030
(730)  «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Բաղրամյան 40, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

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

դաս  41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

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-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման նախագծում և մշակում: 

____________________

(210) 20201560  (111) 32475
(220) 17.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 17.08.2030
(730)  «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Բաղրամյան 40, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

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

դաս  41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20201561  (111) 32476
(220) 17.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 17.08.2030
(730)  «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Բաղրամյան 40, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս  41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20201568 (111) 32477
(220) 18.08.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 18.08.2030
(730)  Ելենա Հակոբյան, Երևան, Գյուլիքեխվյան 
39, բն. 39, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, դեղին և կանաչ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
հեռակա ուսուցում. կրթադաս տիարակչական 
ծառայություններ. կոլոքվիումների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 

կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով-
ների (կոնգրեսների) կազմակերպում և 
անցկացում. կրթության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազ-
մակերպում և անցկացում. վարպետաց դաս 
երի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
դաս ուսույցների ծառայություններ (ուսու-
ցում). մասնագիտական վերապատրաստում. 
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից 
տրամադրվող կրթական ծառայություններ, 
բոլոր վերը նշված ծառայությունները 
հոգեբանության ոլորտում.

դաս  44. բժշկական օգնություն. հիվանդ-
ների խնամք. հոգեբանների ծառայություններ. 
հեռաբուժման ծառայություններ. թերապև-
տիկ ծառայություններ. բուժկենտրոններ. 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ. խորհուրդներ առող-
ջության հարցերով. սահմանափակ հնարա-
վորություններով անձանց համար բժշկական 
խորհրդատվություն. պալիատիվ խնամք. 
բժշկական զննում. տներ այցելող բուժքույրական 
խնամքի ծառայություններ, բոլոր վերը նշված 
ծառայությունները հոգեբանության ոլորտում:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20201693  (111) 32478
(220) 02.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 02.09.2030
(730)  «Էկոքեմ» ՓԲԸ, Երևան 0086, Արտա-
շիսյան 81, բն. 24, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր և մուգ մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս  1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերա կան 
և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գերծության և անասնաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր. չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտայութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս  19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ. խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ:

____________________

(210) 20201723  (111) 32479
(220) 07.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 07.09.2030
(730)  Էներջայզեր Բրենդս, ԼԼՔ, US 
(442) 01.10.2020
(540)  

(511) 
դաս  9. մարտկոցներ, կուտակիչներ, լից-

քա վորող սարքեր կուտակիչների համար. 
դաս  11. լապտերներ, էլեկտրական լապ-

տերներ և լուսատուներ. ճակատի լապտերներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201730  (111) 32480
(220) 08.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 08.09.2030
(730)  «Աէոլուս թայր» Քո., Լթդ, CN 
(442) 16.09.2020
(540)  

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

դաս  12. ավտոմոբիլների դողեր. դողա-
ծածկաններ օդաճնշական դողերի համար. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե 
կարկատաններ դողերի  օդախցիկները 
նորոգելու համար. անվադողերի ներդրվող 
օդախցիկներ. անվադողերի բութակներ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20201731  (111) 32481
(220) 08.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 08.09.2030
(730)  «Աէոլուս թայր» Քո., Լթդ, CN 
(442) 16.09.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  12. ավտոմոբիլների դողեր. դողա-
ծածկաններ օդաճնշական դողերի համար. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
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անիվների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե 
կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. անվադողերի ներդրվող 
օդախցիկներ. անվադողերի բութակներ:  
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20201738  (111) 32482
(220) 08.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 08.09.2030
(730)  «Աէոլուս թայր» Քո., Լթդ, CN 
(442) 16.09.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  12. ավտոմոբիլների դողեր. դողա-
ծածկաններ օդաճնշական դողերի համար. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե 
կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. անվադողերի ներդրվող 
օդախցիկներ. անվադողերի բութակներ:  
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20201769  (111) 32483
(220) 11.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 11.09.2030
(730)  «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(511) 
դաս  43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. ճամբարա յին 
հարմարությունների տրամադրում. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմն արկ ներում 
կամ ուսումնական հաստա տություններում. 
ժամանակավոր բնա կա տեղերի վարձա-
կա լում. պանսիոնների ծառայություններ. 
զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. մանկամսուրների ծառայություն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա 
սոբայի ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:

____________________
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(210) 20201770  (111) 32484
(220) 11.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 11.09.2030
(730)  «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(511) 
դաս  29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-

մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադրու-
թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 
վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար-
ներ. եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին 
յուղ ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 

կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված ոսպ. 
մար գա րին. մար մե լադ, բա ցի հրու շա կե ղե-
նից. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե-
մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու 
սննդա յին յուղ. մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի 
փո շի. լյար դի պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված 
սոխ. պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի 
սննդա յին յուղ. սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին-
ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րաթ թու. պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր-
շիկ. աղը դրած միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր-
ներ պատ րաս տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. 
բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին 
ճարպ. մրգա յին աղ ցան ներ. ան կեն դան սար-
դի նա ձուկ. ան կեն դան սաղ մոն. կեն դա նա-
կան սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան թյուն նոս. 
տո մա տի հյութ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
արև ա ծաղ կի սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. 
պա հա ծո յաց ված գետ նասն կեր. ան կեն դան 
ըն տա նի թռչուն. մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած 
նուշ. մշակ ված գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված 
սնկեր. կո կո սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին 
յուղ. պա հա ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան 
հիմ քով սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն-
դան խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի 
միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ ներ. 
թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. կտրված 
կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ-
ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա ծաղ կի 
մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ կո հո լա-
յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան մշակ-
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ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո յաց ված 
սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ 
կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր կա լո-
րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե ցի տին 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց րած կաթ. 
թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց-
րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի մա ծուկ. 
դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ-
նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց-
ված ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո-
յաց ված հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի 
օղակ ներ. ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե նա-
յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած բան-
ջա րե ղեն. առա ջին սա ռը մամլ ման եղա նա կով 
ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա յին յուղ. ուտե լի 
մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ ված. ուտե-
լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված քաղցր 
եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին քսվող 
սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագնդիկ ներ. 
նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. խմո րա պատ 
նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա (կորն-դո գեր). 
սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի փո խա րի նիչ-
ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի կաթ. կո կո սի 
կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո սի կա թի 
հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի հիմ քով. 
ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ քով. բնա-
կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ եր շի-
կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց րած 
ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբլիթ-
ներ. մամ լած մրգա յին խմոր. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-
կուր). տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-

ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ.

դաս  30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո յաց-
նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից 
պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. 
խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա-
կե ղեն). պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
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կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված 
նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին 
ար տադրանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. 
ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. 
ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա-
մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի 
ջուր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. 

տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած 
կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. 
բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած 
յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե-
մունք). գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի-
լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա-
լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա-
յին թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս 
(հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա-
շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի 
ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո դա 
(նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար). 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ քով 
ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց խմո րով 
թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին մու սեր. 
աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). մրգա-
յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. չիզ բուր-
գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու թյուն ներ 
խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. կտա վա տի 
սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի բարձր 
պա րու նա կու թյամբ. գի նե քա րաթ թու խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու տե նա յին 
հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե նու 
շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
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մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք):

____________________

(210) 20201771  (111) 32485
(220) 11.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 11.09.2030
(730)  «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 

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

____________________

(210) 20201772  (111) 32486
(220) 11.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 11.09.2030
(730)  «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201782  (111) 32487
(220) 15.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 15.09.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Բար-
սեղյան, Երևան, Վաղարշյան 24, AM 
(442) 01.10.2020
(540)  

(511) 
դաս  45. հարսանյաց սրահների ծառայու-

թյուններ. երեկոյան հագուստի վարձույթ. 
հագուստի վարձույթ. ամուսնության գոր-
ծա կա լությունների ծառայություններ. հար-
սանեկան միջոցառումների պլանավորում և 
կազմակերպում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների արձակում. ոճաբանի 
խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20201784  (111) 32488
(220) 15.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 15.09.2030
(730)  Դավիթ Դավթյան, Երևան, Կորյունի  1-ին 
նրբանցք, շենք 10, բն. 42, AM 
(442) 01.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից 
պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. 
խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա-
կե ղեն). պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
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ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա-
ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա-
լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա-

յին թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս 
(հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա-
շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի 
ձա վար. հա ցաթխման փո շի. կե րակ րի սո դա 
(նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար). 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ քով 
ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց խմո րով 
թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին մու սեր. 
աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). մրգա-
յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. չիզ բուր-
գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու թյուն ներ 
խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. կտա վա տի 
սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի բարձր 
պա րու նա կու թյամբ. գի նե քա րաթ թու խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու տե նա յին 
հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե նու 
շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
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եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին).  ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք).

դաս  29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ-
րակտ ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. 
ան կեն դան անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ-
նընկույ զի յուղ. կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին 
յուղ. կո կո սի յուղ (կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. 
ձվի սպի տա կուց. ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա-
նակ ներ. բա ղադրու թյուն ներ ար գա նակ պատ-
րաս տե լու հա մար. խա վի ար. պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. եր շի կե ղեն. կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու 
կա ղամբ. չո րաց րած կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ-
րա կի սննդա յին յուղ. ար գա նա կի խտա ծո ներ. 
մու րա բա ներ. սա ռեց րած մրգեր. ապուր ներ. 
չա միչ. թթու դրած մանր վա րունգ. պա հա-
ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր մա յին մշակ-
ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. չո րաց րած 
բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք (կաթ-
նամթերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ մրգեր. 
կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նանման ներ. 
խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե տին ներ. 
ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-

յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար-
ներ. եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին 
յուղ ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված ոսպ. 
մար գա րին. մար մե լադ, բա ցի հրու շա կե ղե-
նից. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե-
մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու 
սննդա յին յուղ. մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի 
փո շի. լյար դի պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված 
սոխ. պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի 
սննդա յին յուղ. սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին-
ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րաթ թու. պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր-
շիկ. աղը դրած միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր-
ներ պատ րաս տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. 
բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին 
ճարպ. մրգա յին աղ ցան ներ. ան կեն դան սար-
դի նա ձուկ. ան կեն դան սաղ մոն. կեն դա նա-
կան սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան թյուն նոս. 
տո մա տի հյութ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
արև ա ծաղ կի սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. 
պա հա ծո յաց ված գետ նասն կեր. ան կեն դան 
ըն տա նի թռչուն. մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած 
նուշ. մշակ ված գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված 
սնկեր. կո կո սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին 
յուղ. պա հա ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան 
հիմ քով սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն-
դան խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի 
միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
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հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ ներ. 
թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. կտրված 
կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ-
ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա ծաղ կի 
մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ կո հո լա-
յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան մշակ-
ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո յաց ված 
սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ 
կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր կա լո-
րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե ցի տին 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց րած կաթ. 
թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց-
րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի մա ծուկ. 
դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ-
նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց-
ված ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո-
յաց ված հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի 
օղակ ներ. ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե նա-
յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած բան-
ջա րե ղեն. առա ջին սա ռը մամլ ման եղա նա կով 
ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա յին յուղ. ուտե լի 
մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ ված. ուտե-
լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված քաղցր 
եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին քսվող 
սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. 
նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. խմո րա պատ 
նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա (կորն-դո գեր). 
սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի փո խա րի նիչ-
ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի կաթ. կո կո սի 
կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո սի կա թի 
հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի հիմ քով. 
ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ քով. բնա-

կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ եր շի-
կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց րած 
ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբլիթ-
ներ. մամ լած մրգա յին խմոր. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-
կուր). տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-
ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ:

____________________

(210) 20201889 (111) 32489
(220) 25.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 25.09.2030
(730)  «Կ.Գալստյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան 
0031, Ռոմանոս Մելիքյան փ., տուն 78, AM 
(442) 02.11.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրու զա գույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս  3. հղկաքարեր. պատրաստուկներ 

գործիքներ սրելու համար. քսուքներ ողորկման 
համար. լուծույթներ մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ գունա-
զերծման համար. պատրաստուկներ արծնուկը 
հեռացնելու համար. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների մաքրման 
համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. 
հղկաքարեր ողորկման համար. հղկապաստառ. 
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով. 
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. պատ րաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
ներկերը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար (մաքրող միջոցներ): 

____________________

(210) 20201913  (111) 32490
(220) 28.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 28.09.2030
(730)  Քեփթիվա ԷմՎիՓի Րեսթրոն Փարթնըրս 
ԷլԷլՍի, US 
(442) 16.10.2020
(540)
  

(526) «JUST MADE, BETTER» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:

(511) 
դաս  43.  ռեստորանների ծառայություն ներ, 

ներառյալ՝ սննդամթերքի տրամադրում տեղում 
սնվելու համար, սննդամթերքի տրամադրում 
դուրս տանելու համար, ինչպես նաև 
սննդամթերքի տրամադրում  ավտոմեքենայում 
սնվելու համար. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ)։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201925  (111) 32491
(220) 30.09.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 30.09.2030
(730)  «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

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

____________________
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(210) 20201995  (111) 32492
(220) 15.10.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 15.10.2030
(730)  Ալբերտո-Քալվր Ինթերնեշնլ, Ինք., Դելա-
վերի նահանգ, US 
(442) 02.11.2020
(540)  

(511) 
դաս  3. օճառներ.  օծանելիք. եթերային 

յուղեր. հոտազերծիչներ և արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ. մազերի խնամքի 
միջոցներ. մազերի ներկանյութեր, մազերի 
ներկեր, մազերի լոսյոններ, պատրաստուկներ 
մազերի գանգրացման համար, շամպուններ, 
լավորակիչներ, հեղուկացիրներ մազերի 
համար, փոշի մազերի համար, մազերի 
հարդարման նյութեր, մազերի լաքեր, մազերի 
մուսեր, մազերին փայլ հաղորդելու միջոցներ, 
մազերի ժելեր, մազերը խոնավացնող 
նյութեր, հեղուկներ մազերի համար, մազերի 
պաշտպանման և պահպանման միջոցներ, 
մազերի չորացումը կանխող միջոցներ, 
մազերի յուղեր, մազերի տոնիկներ, մազերի 
քսուքներ, պատրաստուկներ լոգանքի և (կամ) 
ցնցուղ ընդունելու համար. արդուզարդի ոչ 
բուժական պատրաստուկներ. մաշկի խնամքի 
պատրաստուկներ. կոսմետիկական միջոցներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20202000 (111) 32493
(220) 15.10.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 15.10.2030
(730)  «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Շահումյան, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-

թյամբ գարեջրի, այն է՝ հայկական կոնյակ 
(բրենդի), օղի, գինի:

____________________

(210) 20202001  (111) 32494
(220) 15.10.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 15.10.2030
(730)  «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Շահումյան, AM 
(442) 01.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ,  բացա-

ռությամբ գարեջրի, այն է՝ հայկական կոնյակ 
(բրենդի), օղի, գինի: 

____________________

(210) 20202002 (111) 32495
(220) 15.10.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 15.10.2030
(730)  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 02.11.2020
(540)  

(526) Բացի «PALMOLIVE» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս  3. անձնական խնամքի միջոցներ. 
արդուզարդի միջոցներ և կոսմետիկական 
պատրաստուկներ. օճառներ, մարմնի լվացման 
միջոցներ, պատրաստուկներ ցնցուղի ու 



ԳԳԳԳԳԳԳ

27

ՄՄՄ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

16 .04 . 202 1

լոգանքի համար, ժելեր ցնցուղի համար, յուղեր 
լոգանքի համար, փրփուր լոգանքի համար, 
հատով օճառներ և հեղուկ օճառներ  ձեռքերի 
համար. մարմնի և մաշկի յուղեր, լոսյոններ և 
քսուքներ. մազերի խնամքի պատրաստուկներ, 
շամպուններ, լավորակիչներ, մազերի լոսյոններ 
ու ժելեր։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20202015  (111) 32496
(220) 19.10.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 19.10.2030
(730)  «Ցուկ էնդ բերգ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղ-
րամյան 59, բն. 12, AM 
(442) 01.12.2020
(540)  

(526) «independent agency» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  35. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
նյութերի նորացում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. հեռուստագովազդ. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շուկայագիտական (մարքեթինգա-
յին) հետազոտություններ. տեքստի մշակում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդային ժամանակի վար-
ձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոց ներում. գովազդային տեքս-
տերի խմբա գրում. գովազդի մանրակեր-
տում. գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
գովազդային հասկացությունների մշակում. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-

ներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի 
կազմում. տեղեկատվական ցանկի կազմում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության վերա -
բերյալ. շուկայի հետախուզական ծա ռա-
յու թյուններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկա յավարում). արտաքին գովազդ. օգտա-
գործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով:     

____________________

(210) 20202041  (111) 32497
(220) 22.10.2020 (151) 08.04.2021
   (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. 
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բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20202112  (111) 32498
(220) 12.11.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 12.11.2030
(730)  «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  20. կահույք և դրանց մասեր. մասնա-

վորապես՝ անկողնային պարագաներ, օրինակ՝ 
ներքնակները, մահճակալների հիմքերը, 
բարձերը.

դաս  21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. եփելու և սեղանի 
սպասք, բացառությամբ դանակների, պատա-
ռաքաղների և գդալների. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ նկարչական 
վրձինների. խոզանակներ պատրաստելու 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 

դաս  22. չմշակված կամ մասնակի մշակ-
ված ապակի, բացառությամբ շինարարա-
կան ապակու. ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր.

դաս  24. ճոպաններ, պարաններ և 
առասաններ. 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 
գործվածքներ և նրա փոխարինիչներ. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար 
վարագույրներ մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից.

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ՝ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
փրփրուն գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի), 
օղի.

դաս  40. հագուստի կարում:
____________________

(210) 20202117  (111) 32499
(220) 16.11.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 16.11.2030
(730)  «Ջոյթեք» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 18, բն. 
33, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  42. տեղեկատվական տեխնոլո գիա-

ների ծառայություններ, որոնք տրամադրվում 
են արտաքին ռեսուրսների (աութսորսինգ) 
հիման վրա:

____________________

(210) 20202164  (111) 32500
(220) 18.11.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 18.11.2030
(730)  Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(442) 01.12.2020
(310) 88925285   (320) 20.05.2020   (330) US
(540)  

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկ ներ 

սրտանոթային հիվանդությունների և կենտ-
րոնական նյարդային համակարգի հիվան-
դությունների կանխարգելման և բուժման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
քաղցկեղի, թրոմբոզի և շնչառական 
հիվանդությունների բուժման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ արյան 
սակավադեպ հիվանդությունների բուժման 
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համար, դեղագործական պատրաստուկներ 
վարակիչ հիվանդությունների, մասնավորապես` 
վիրուսային և բակտերիական վարակների 
կանխարգելման և բուժման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202196  (111) 32501
(220) 25.11.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 25.11.2030
(730)  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. ալկոհլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. կոկտեյլներ. 
ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20202217  (111) 32502
(220) 26.11.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 26.11.2030
(730)  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. կոկտեյլներ. 
ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային ըմպելիքներ: 
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20202218  (111) 32503
(220) 27.11.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 27.11.2030
(730)  «Դեկորա-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արա-
րատ յան 90/9Ա, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  20. արծաթազօծված ապակի 

(հայե լիներ). պահարաններ. պահարաններ 
դեղերի համար. փայտե տակառներ 
գինու պարզվածքազատման համար. 
իրեր չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կետի բեղից. նստարաններ (կահույք). 
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոց-
ներ երեխաների համար. օրորոցներ. 
դարակներ գրադարանների համար. 
փայտե մահճակալներ. երիզներ փայտից. 
խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղևից. 
բաժանմունքներով արկղեր շշերի համար. 
սպասքապահարաններ. իրեր կենդանիների 
եղջյուրներից. գրասեղաններ (կահույք). 
գրասենյակային կահույք. արհեստական 
մոմաչեչ փեթակների համար. շրջանակներ 
փեթակների համար. կահավորանք (կահույք). 
ոչ մետաղական ծորակներ տակառների համար. 
քարտադարաններ (կահույք). պահարաններ 
փաստաթղթերի համար. բուխարու էկրաններ 
(կահույք). իրեր եղջերուների եղջյուրներից. 
աթոռներ. պառկելաթոռներ. գլխակալներ 
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակ-
ներ բեռնման աշխատանքների համար. 
բեռնման ոչ մետաղական եզրաչափքեր 
երկաթուղիների համար. ոչ մետաղական 
հոդակապեր. ցուցափեղկեր. շան բներ. 
դարակներ քարտարանների պահարանների 
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համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. 
հեղուկ վառելիքի տարողություններ. կոմոդ-
ներ. վաճառասեղաններ. ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր (պահեստավորման և տեղա-
փոխման համար). լողուն ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ 
մետաղական սկուտեղներ. իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված եղջյուրից. իրեր փղոսկրից. 
ոչ մետաղական մեծ անոթներ հեղուկների 
համար. սպասարկման սեղաններ. սեղաններ 
նկարելու, գծագրելու համար. բազմոցներ. 
փայտե տակառատախտակներ. փայտե 
փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր 
կրիաների զրահից. ոստրեների խեցիների 
փեղկեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և 
ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմասսայե 
հենասանդուղքներ. դպրոցական կահույք. 
սեղաններ գրամեքենաների համար. 
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակ-
ներ հայտարարությունների համար. հա նովի 
պատվածքներ լվացարանակոնքերի համար. 
պլաստ մասսայե տարողություններ փաթե-
թավորման համար. դազգահներ. դարակներ 
(կահույք). բներ տնային թռչունների համար. ոչ 
մետաղական փականակներ տարողություն ների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր կա հույքի 
համար. ծաղկարկղեր (կահույք). տակդիր-
ներ ծաղկամանների համար. կանգնակներ 
հրացանների համար. ոչ մետաղական 
մեծ տակառատարաներ. պահարաններ 
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր պատուհանների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր մահճակալների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր դռների 
համար. միս կտրատելու համար կոճղեր 
(սեղաններ). տարաներ ապակի և ճենապակի 
տեղափոխելու համար. համարների գրանցման 
ոչ մետաղական թիթեղներ. իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված փղոսկրից. մետաղական 
կահույք. իրեր ռատանգյան արմավենուց. 
ցուցասեղաններ լրագրերի համար. դարակներ 
ամսագրերի համար. լվացարանների սեղաններ 
(կահույք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ 
մետաղական անիվներ մահճակալների համար. 
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. 
հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) մթերք 
տեղափոխելու համար. հագուստի կախիչներ 
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ 

բեռների փոխադրման համար. ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնման-, 
բեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ 
մետաղական ձեռնասանդուղքներ. կահույքի 
փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղական 
անիվներ կահույքի համար. մեղրախորիսխներ 
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք). 
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, 
ոչ լուսատու համարներ. թռչունների 
խրտվիլակներ. կանգնակներ հովանոցների 
համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ մետաղական 
ցցիկներ վրանների համար. սեղաներեսներ. 
դռներ կահույքի համար. դարակներ կահույքի 
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահույքի 
համար. պահեստարաններ, բացառությամբ 
մետաղից և քարից պատրաստվածների. իրեր 
կենդանիների սմբակներից. սեկրետերներ. 
մետաղական նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. մետաղական 
սեղաններ. արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ 
զարդաքանդակներ նկարների շրջանակների 
համար. պահպանման դարակներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պահարաններ 
ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. 
ցուցապահարաններ (կահույք). սաթե ձողեր. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ մետաղական 
սնդուկներ. դազգահներ մամլակներով 
(կահույք). ոչ մետաղական տակառիկներ. 
կանգնակներ հաշվիչ մեքենաների համար. 
խցանման ոչ մետաղական միջոցներ. ոչ 
մետաղական խցաններ. ոչ մետաղական 
պտուտակներ. ոչ մետաղական գամեր. 
ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական 
մանրամասեր. ոչ մետաղական հեղույսներ. 
խցափակման ոչ մետաղական միջոցներ շշերի 
համար. ոչ մետաղական փականակներ շշերի 
համար. սպասարկման անվավոր սեղաններ 
(կահույք). կիսանդրիներ փայտից, մոմից, 
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գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ մետաղական 
սեղմիչներ ճոպանների համար. շրջանակներ 
նկարների համար. շրջանակաձողեր 
նկարների համար. մերսման սեղաններ. 
ջրով լցված ներքնակներ, բացառությամբ 
բժշկականի. ոչ մետաղական խցաբութակներ. 
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). շշերի փայտյա տուփեր. 
արձանիկներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրա-
կան բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. 
ոչ մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական 
և ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների 
ոչ մետաղական տակառներ. փայտե կամ 
պլաստիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք). 
արկղեր խաղալիքների համար. բարձր 
աթոռներ մանկիկների համար. մանկական 
քայլավարժանքի սայլակներ. գովազդային 
նպատակներով օգտագործվող փչովի իրեր. 
պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց 
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա 
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար. 
իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար. փայտե 
իրեր կատուների ճանկերը սրելու համար. 
անվավոր սեղանիկներ համակարգիչների 
համար (կահույք). աճյունասափորներ. 
հողմազանգեր (զարդարանքներ). փայտե 
հյուսածո գալարավարագույրներ (կահույք). 
դրոցներ գրքերի համար (կահույք). պատուհանի 
ներսի գալարավարագույրներ (կահույք). դռան 
ոչ մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ 
(հարդարվելու հայելիներ). ոչ մետաղական 
կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած 
սեղաններ երեխաներին բարուրելու համար. 
բարուրելիս երեխաների տակ գցելու փռոցներ. 
դռների ոչ մետաղական փակեր. թղթե 
գալարավարագույրներ. դռների ոչ մետաղական, 
ոչ էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող 
միջնապատեր (կահույք). ոչ մետաղական 
պտուտակավոր կափարիչներ շշերի համար. 
դռների ոչ մետաղական մուրճիկներ. 
սղոցասեղաններ (կահույք). փչովի կահույք. 
ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ մետաղական 
բռնատեղեր լոգարանների համար. անուրներ 
ոչ մետաղական խողովակներն ամրակապելու 
համար. ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի 

համար. ոչ մետաղական բացովի օղակներ 
բանալիների համար. դռների ոչ մետաղական 
կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ. 
պատուհանների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ 
մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ. 
պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ. 
դռների ոչ մետաղական հենակներ. 
ոչ մետաղական գործիքատուփեր. ոչ 
մետաղական արկղեր գործիքների համար. 
դարակաշարեր. պլաստիկից բանալիներ. 
պլաստմասսայե պիտակներ. պատվանդաններ 
(կահույք). գրապահարաններ. ոչ մետաղական 
կանիստրներ. փայտից կամ պլաստմասսայից 
արկղեր. մանկական մահճակալներ. 
նորածիններին տեղափոխելու կողովներ. 
ոտիկներ կահույքի համար. կարճ ոտիկներ 
կահույքի համար. զգեստապահարաններ. 
աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ 
մետաղական մեխեր կոշիկների համար. 
ոչ մետաղական գամասեղներ կոշիկների 
համար. փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստիկից խաչելություններ, բացառությամբ 
ոսկերչական իրերի. նավթի արտահոսքի 
համար ոչ մետաղական բեռնարկղեր. փչովի 
մահճակալներ ոչ բժշկական նպատակներով. 
ճամբարային (տուրիստական) ներքնակներ. 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսված պլաստմասսայե հարթակներ. 
աթոռներ ցնցուղ ընդունելու համար. խցաններ 
ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե:

____________________

(210) 20202219  (111) 32504
(220) 27.11.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 27.11.2030
(730)  «Դեկորա-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արա-
րատյան 90/9Ա, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  20. արծաթազօծված ապակի 

(հայելիներ). պահարաններ. պահարաններ 
դեղերի համար. փայտե տակառներ 
գինու պարզվածքազատման համար. 
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իրեր չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կետի բեղից. նստարաններ (կահույք). 
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոց-
ներ երեխաների համար. օրորոցներ. 
դարակներ գրադարանների համար. 
փայտե մահճակալներ. երիզներ փայտից. 
խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղևից. 
բաժանմունքներով արկղեր շշերի համար. 
սպասքապահարաններ. իրեր կենդանիների 
եղջյուրներից. գրասեղաններ (կահույք). 
գրասենյակային կահույք. արհեստական 
մոմաչեչ փեթակների համար. շրջանակներ 
փեթակների համար. կահավորանք (կահույք). 
ոչ մետաղական ծորակներ տակառների համար. 
քարտադարաններ (կահույք). պահարաններ 
փաստաթղթերի համար. բուխարու էկրաններ 
(կահույք). իրեր եղջերուների եղջյուրներից. 
աթոռներ. պառկելաթոռներ. գլխակալներ 
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ 
բեռնման աշխատանքների համար. 
բեռնման ոչ մետաղական եզրաչափքեր 
երկաթ ուղիների համար. ոչ մետաղական 
հոդակապեր. ցուցափեղկեր. շան բներ. 
դարակներ քարտարանների պահարանների 
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ 
վառելիքի տարողություններ. կոմոդներ. 
վաճառասեղաններ. ոչ մետաղական բեռն-
արկղեր (պահեստավորման և տեղա փոխման 
համար). լողուն ոչ մետաղական բեռնարկղեր. 
սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ մետաղական 
սկուտեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի 
մշակված եղջյուրից. իրեր փղոսկրից. ոչ 
մետաղական մեծ անոթներ հեղուկների 
համար. սպասարկման սեղաններ. սեղաններ 
նկարելու, գծագրելու համար. բազմոցներ. 
փայտե տակառատախտակներ. փայտե 
փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր 
կրիաների զրահից. ոստրեների խեցիների 
փեղկեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի 
և ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմաս-
սայե հենասանդուղքներ. դպրոցական 
կահույք. սեղաններ գրամեքենաների համար. 
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակ-
ներ հայտարարությունների համար. հանովի 
պատվածքներ լվացարանակոնքերի համար. 
պլաստ մասսայե տարողություններ փաթե-
թավորման համար. դազգահներ. դարակներ 
(կահույք). բներ տնային թռչունների համար. ոչ 

մետաղական փականակներ տարողությունների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի 
համար. ծաղկարկղեր (կահույք). տակդիրներ 
ծաղկամանների համար. կանգնակներ 
հրացանների համար. ոչ մետաղական 
մեծ տակառատարաներ. պահարաններ 
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր պատուհանների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր մահճակալների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր դռների 
համար. միս կտրատելու համար կոճղեր 
(սեղաններ). տարաներ ապակի և ճենապակի 
տեղափոխելու համար. համարների գրանց ման 
ոչ մետաղական թիթեղներ. իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված փղոսկրից. մետաղական 
կահույք. իրեր ռատանգյան արմավենուց. 
ցուցասեղաններ լրագրերի համար. դարակներ 
ամսագրերի համար. լվացարանների սեղաններ 
(կահույք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ 
մետաղական անիվներ մահճակալների համար. 
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. 
հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) մթերք 
տեղափոխելու համար. հագուստի կախիչներ 
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ 
բեռների փոխադրման համար. ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնման-, 
բեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ 
մետաղական ձեռնասանդուղքներ. կահույքի 
փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղական 
անիվներ կահույքի համար. մեղրախորիսխներ 
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք). 
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, 
ոչ լուսատու համարներ. թռչունների 
խրտվիլակներ. կանգնակներ հովանոցների 
համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ մետաղական 
ցցիկներ վրանների համար. սեղաներեսներ. 
դռներ կահույքի համար. դարակներ կահույքի 
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահույքի 
համար. պահեստարաններ, բացառությամբ 
մետաղից և քարից պատրաստվածների. իրեր 
կենդանիների սմբակներից. սեկրետերներ. 
մետաղական նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, 
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գիպսից կամ պլաստմասսայից. մետաղական 
սեղաններ. արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ 
զարդաքանդակներ նկարների շրջանակների 
համար. պահպանման դարակներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պահարաններ 
ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. 
ցուցապահարաններ (կահույք). սաթե ձողեր. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ մետաղա-
կան սնդուկներ. դազգահներ մամլակներով 
(կահույք). ոչ մետաղական տակառիկներ. 
կանգնակներ հաշվիչ մեքենաների համար. 
խցանման ոչ մետաղական միջոցներ. ոչ 
մետաղական խցաններ. ոչ մետաղական 
պտուտակներ. ոչ մետաղական գամեր. 
ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական 
մանրամասեր. ոչ մետաղական հեղույսներ. 
խցափակման ոչ մետաղական միջոցներ շշերի 
համար. ոչ մետաղական փականակներ շշերի 
համար. սպասարկման անվավոր սեղաններ 
(կահույք). կիսանդրիներ փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ մետաղական 
սեղմիչներ ճոպանների համար. շրջանակներ 
նկարների համար. շրջանակաձողեր 
նկարների համար. մերսման սեղաններ. 
ջրով լցված ներքնակներ, բացառությամբ 
բժշկականի. ոչ մետաղական խցաբութակներ. 
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). շշերի փայտյա տուփեր. 
արձանիկներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրա-
կան բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. 
ոչ մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական 
և ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույց-
ների ոչ մետաղական տակառներ. փայտե կամ 
պլաստիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք). 
արկղեր խաղալիքների համար. բարձր 
աթոռներ մանկիկների համար. մանկական 
քայլավարժանքի սայլակներ. գովազդային 
նպատակներով օգտագործվող փչովի իրեր. 

պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց 
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա 
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար. 
իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար. փայտե 
իրեր կատուների ճանկերը սրելու համար. 
անվավոր սեղանիկներ համակարգիչների 
համար (կահույք). աճյունասափորներ. հողմա-
զանգեր (զարդարանքներ). փայտե հյուսածո 
գալարավարագույրներ (կահույք). դրոցներ 
գրքերի համար (կահույք). պատուհանի ներսի 
գալարավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ 
մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ 
(հարդարվելու հայելիներ). ոչ մետաղական 
կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած 
սեղաններ երեխաներին բարուրելու համար. 
բարուրելիս երեխաների տակ գցելու փռոցներ. 
դռների ոչ մետաղական փակեր. թղթե 
գալարավարագույրներ. դռների ոչ մետաղական, 
ոչ էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող 
միջնապատեր (կահույք). ոչ մետաղական 
պտուտակավոր կափարիչներ շշերի համար. 
դռների ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցա-
սեղաններ (կահույք). փչովի կահույք. ոչ 
մետաղական ելարաններ. ոչ մետաղական 
բռնատեղեր լոգարանների համար. անուրներ 
ոչ մետաղական խողովակներն ամրակապելու 
համար. ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի 
համար. ոչ մետաղական բացովի օղակներ 
բանալիների համար. դռների ոչ մետաղական 
կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ. պատու-
հանների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ 
մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ. 
պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ. 
դռների ոչ մետաղական հենակներ. 
ոչ մետաղական գործիքատուփեր. ոչ 
մետաղական արկղեր գործիքների համար. 
դարակաշարեր. պլաստիկից բանալիներ. 
պլաստմասսայե պիտակներ. պատվանդաններ 
(կահույք). գրապահարաններ. ոչ մետաղական 
կանիստրներ. փայտից կամ պլաստմասսայից 
արկղեր. մանկական մահճակալներ. 
նորածիններին տեղափոխելու կողովներ. 
ոտիկներ կահույքի համար. կարճ ոտիկներ 
կահույքի համար. զգեստապահարաններ. 
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աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ 
մետաղական մեխեր կոշիկների համար. 
ոչ մետաղական գամասեղներ կոշիկների 
համար. փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստիկից խաչելություններ, բացառությամբ 
ոսկերչական իրերի. նավթի արտահոսքի 
համար ոչ մետաղական բեռնարկղեր. փչովի 
մահճակալներ ոչ բժշկական նպատակներով. 
ճամբարային (տուրիստական) ներքնակներ. 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսված պլաստմասսայե հարթակներ. 
աթոռներ ցնցուղ ընդունելու համար. խցաններ 
ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե:

____________________

(210) 20202239 (111) 32505
(220) 02.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 02.12.2030
(730)  Կարեն Հարությունյան, Սյունիքի մարզ, 
ք. Սիսիան, Րաֆֆու փ., տուն 13, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

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

դաս  16. թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի 
թուղթ:

____________________

(210) 20202242  (111) 32506
(220) 02.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 02.12.2030
(730)  ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20202280 (111) 32507
(220) 08.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 08.12.2030
(730)  «Թիմուս» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Համբար-
ձումյան փ.1, շ. 1, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  44. գե ղեց կու թյան սրահ նե րի ծա ռա-

յու թյուն ներ. վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մատ նա հար դա րում. հոն քե րի դա ջում. 
լա զե րա յին մա զա հե ռա ցում (էպի լյա ցիա). թար-
թիչ նե րի լիցք. թար թիչ նե րի լա մի նա ցիա. դի մա-
հար դա րում. տղա մարդ կանց վար սա վի րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20202284 (111) 32508
(220) 09.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 09.12.2030
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM 
(442) 18.12.2020
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(540)  

(511) 
դաս  34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու 
տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգա-
րետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 

համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր,  ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20202286 (111) 32509
(220) 09.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 09.12.2030
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

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

____________________

(210) 20202287 (111) 32510
(220) 09.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 09.12.2030 
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, այդ թվում՝ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների 
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝ 
ծխախոտաթուղթ և սիգարետի գլանակներ, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների 
համար և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող ծխա-
խոտային արտադրանք, սիգարետները կամ 

ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր 
և դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնա-
յին սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
ավանդական սիգարետներին փոխարինող 
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային 
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և 
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դաս ում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. սիգարետի 
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20202288 (111) 32511
(220) 09.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 09.12.2030
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

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

____________________

(210) 20202289 (111) 32512
(220) 09.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 09.12.2030
(730)  «Սամմուս թրեյդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ներքին Շենգավիթ, փ. 12, տուն 17, AM 
(442) 18.12.2020
(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) 20202303 (111) 32513
(220) 10.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 10.12.2030
(730)  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  30. սուրճ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20202304 (111) 32514
(220) 10.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 10.12.2030
(730)  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  30. սուրճ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
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(210) 20202306 (111) 32515
(220) 11.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 11.12.2030
(730)  «Ագոս» ՍՊԸ, Երևան 0010, Պուշկին 21/3, 
գրասենյակ 4, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

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

____________________

(210) 20202312  (111) 32516
(220) 14.12.2020 (151) 08.04.2021
   (181) 14.12.2030
(730)  «Գլաս սայդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ավետիսյան 
78, բն. 46, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  6. պող պա տե գա լա րա վա րա գույր-

ներ, մե տա ղա կան մղլակ ներ. մե տա ղյա սահ-
մա նա փա կիչ ներ պա տու հան նե րի հա մար. 
դռնե րի մե տա ղա կան նե ցուկ ներ. դռնե րի 
մե տա ղա կան սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա-
կան ծխնի ներ. բարձ րաց նո վի պա տու հա նի 
մե տա ղա կան հո լո վակ ներ. պա տու հա նի մե տա-
ղա կան հո լո վակ ներ. մե տա ղա կան դռներ. 
պա տու հա նի մղլակ ներ. պա տու հան նե րի 
մե տա ղա պատ վածքներ. դռան ոչ էլեկտ րա կան 
զան գակ ներ. մե տա ղյա սան դուղք ներ. լու սա-
մու տի մե տա ղա կան սող նակ ներ. պա տու հան-
նե րի մե տա ղյա պի տույ քա կազ մեր. դռնե րը 
փա կե լու ոչ էլեկտ րա կան մե տա ղյա սար քեր. 
մե տա ղա կան փա կանք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
էլեկտ րա կան նե րի մե տա ղա կան փա կան ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կան նե րի. մե տա ղա-
կան ցան ցեր. զսպա նա կա վոր փա կանք ներ.  
զսպա նա կա վոր փա կան ներ. մե տա ղա կան շեր-
տա վա րա գույր ներ. ար տա քին մե տա ղա կան 
շեր տա վա րա գույր ներ. ար տա քին մե տա ղա կան 
լու սա մու տա փեղ կեր. դռնե րի կամ պա տու հան-
նե րի մի ջա կա պեր. մե տա ղա կան մղլակ ներ. 
դռան մե տա ղա կան բռնակ ներ. դռան մե տա-
ղա կան սող նակ ներ. դռան մե տա ղա կան 
շե մեր. շար ժա կան մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. 
մե տա ղա կան տուր նի կետ ներ. պա տու հան-
նե րի փեղ կա վոր մե տա ղա կան ապա կե կալ ներ. 
պա տու հան նե րի մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. 
կար կաս ներ ջեր մոց նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու հա մար. 
դռան մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. մե տա ղա կան 
պա տու հան ներ. դռնե րի մե տա ղա պատ վածք-
ներ. մե տա ղա կան ան վիկ ներ բա ցո վի դռնե րի 
հա մար. դռնե րի մե տա ղյա պի տույ քա կազ մեր. 
մո ծա կա պաշտ պան մե տա ղա կան ցան ցեր. 
մե տա ղա կան տա ղա վար ներ (կա ռուց վածք ներ). 
հա վա քո վի մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի 
հա վա քա կազ մեր). ոչ էլեկտ րա կան մե տա ղա-
կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. 
ոչ էլեկտ րա կան մե տա ղա կան սար քեր պա տու-
հան նե րը փա կե լու հա մար. մե տա ղա կան զրա-
հա պատ դռներ. մե տա ղյա ծա լո վի դռներ. 
մե տա ղյա զսպա նա կա վոր դռներ. մե տա ղյա 
ծա լո վի դռներ.

դաս  19. ալա բաստ րե ապա կի. առևտ րա յին 
կրպակ ներ. փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան դռներ. 
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ոչ մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան 
կա ռուց վածք ներ. շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ 
մե տա ղա կան պա տու հան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
դռներ. սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան աս տի ճան-
ներ. պա տու հա նի շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. 
ար տա քին շեր տա փեղ կեր, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղա կա նի և մա նա ծա գոր ծա կա նի. հա տի-
կա վոր ապա կի ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման 
հա մար. հա տի կա վոր ապա կի ճա նա պարհ-
նե րի գծանշ ման հա մար. պա տու հա նի փեղ կա-
վոր ոչ մե տա ղա կան ապա կե կալ ներ. մե կու սիչ 
շի նա րա րա կան ապա կի. պա տու հա նի ապա կի, 
բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
պա տու հան նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
վիտ րաժ ներ. պա տու հա նի շի նա րա րա կան 
ապա կի. ակ վա րի ումն եր (կա ռուց վածք ներ). 
ամ րա նա վո րած ապա կի. ոչ մե տա ղա կան հիմ-
նակ մախք ներ ջեր մոց նե րի հա մար. ֆո տո է լե-
մենտ նե րով ներ կա ռուց ված ոչ մե տա ղա կան 
ծած կեր տա նի քի հա մար. արծ նա պատ ապա կի 
շեն քե րի հա մար. երկ կողմ բաց վող. ճոճ վող ոչ 
մե տա ղա կան դռներ. ոչ մե տա ղա կան ծա լո վի 
դռներ.

դաս  20. հայ տա րա րու թյուն նե րի տախ-
տակ ներ. տնակ ներ տնա յին կեն դա նի նե րի 
հա մար. ար ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). 
ցու ցա փեղ կեր. վա ճա ռա սե ղան ներ. ան վիկ-
ներ վա րա գույր նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան օժան դակ պա րա գա ներ պա տու հան նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա-
ներ դռնե րի հա մար. ցու ցա սե ղան ներ լրագ րե րի 
հա մար. դա րակ ներ ամ սագ րե րի հա մար. ներ սի 
գա լա րա վա րա գույր ներ շեր տա ձո ղիկ նե րից. 
դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ ղոր դիչ ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար. վա րա գույր նե րի քի վեր. 
հա յե լի ներ. ցու ցա պա հա րան ներ (կա հույք). 
շրջա նակ ներ նկար նե րի հա մար. շրջա նա կա ձո-
ղեր նկար նե րի հա մար. բամ բու կե գա լա րա վա-
րա գույր ներ. ապա կյա թի թե ղիկ ներ հա յե լի ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. պլաստ մաս սա յե շար-
ժան վակ ներ գա լա րա վա րա գույր նե րի հա մար. 
ներ սի պա տու հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ 
(կա հույք). դռան ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. 
ձեռ քի հա յե լի ներ (հար դար վե լու հա յե լի ներ). 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան գեր. ցու ցա-
սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. դռնե րի 
ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ մա նա-

փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան 
կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու-
հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հող մա յին մղլակ ներ. 
կե ռիկ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան 
հե նակ ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. 
դռնե րը փա կե լու ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտրա-
կան սար քեր. ոչ մե տա ղա կան ան վակ ներ 
բա ցո վի դռնե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար քեր 
պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. բարձ րաց-
նո վի պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո վակ ներ.  
պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո վակ ներ.

դաս  37.  վե րե լակ նե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. վե րե լա կի պա տե րի ապա-
կե պա տում. շի նա րա րու թյուն. ապա կե միջ-
նա պա տի (միջ նոր մի) տե ղադ րում. ապա կե 
կո ղե րի տե ղադրում. ապա կե բազ րի քի տե ղադ-
րում. ապա կե ցու ցա փեղ կե րի տե ղադ րում. 
ապա կե վիտ րաժ նե րի տե ղադ րում. ապա կե 
գրա տախ տա կի տե ղադրում. հա յե լի նե րի 
տե ղադ րում. լո գախ ցիկ նե րի տե ղադ րում. 
շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի քան դում. 
շի նա րա րու թյան հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վե րա նո րոգ մա նը վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. տո նա վա ճա-
ռա յին կրպակ նե րի և տա ղա վար նե րի կա ռու-
ցում. դռնե րի և պա տու հան նե րի տե ղադ րում. 
ապա կե փա թե թի տե ղադ րում. դռնե րի և 
պա տու հան նե րի մե խա նի կա կան սար քե րի, 
փա կան նե րի, ցան ցե րիի տե ղադ րում. շեր տա-
վա րա գույ րի տե ղադ րում. մե տա ղյա բազ րի քի 
տե ղադ րում. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա րու-
թյան հար ցե րով.

դաս  40. ապա կե գոր ծա կան աշ խա տանք-
ներ. ապա կի նե րի ներ կում մա կե րև ու թա յին 
ծած կա պատ մամբ. մոն տաժ ման-հա վաք ման 
աշ խա տանք ներ ըստ պատ վե րի եր րորդ ան ձանց 
հա մար. կա հույ քի ապա կի նե րի տե ղադ րում. 
սառ նա րա նի ապա կի նե րի տե ղադ րում. դռնե-
րի և պա տու հան նե րի վե րա նո րոգ ման աշ խա-
տանք ներ. ար ծա թա պա տում. փայ տա նյու թի 
մշա կում. զո դում. քրո մա պա տում. մե տա ղի 
դրվա գում այլ մե տաղ նե րով. ոս կե զօ ծում. գալ-
վա նա պա տում. անա գա պա տում. դարբ նո ցա յին 
աշ խա տանք ներ. ֆրե զում. ցին կա պա տում. գալ-
վա նա ցում. փո րագ րում. մա կա շեր տում (լա մի-
նա ցում). մե տաղ նե րի մշա կում. մե տաղ նե րի 
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մխում. նի կե լա պա տում. ողոր կում հղկա նյու թե-
րով. ներկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. գալ վա նա կան 
ոս կե զօ ծում. լա զե րա յին փո րագ րում. պղնձա-
պա տում. մե տաղ նե րի ձու լում. մե տաք-
սատ պու թյուն. ավա զա շի թա յին մշակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. եռակց ման աշ խա տանք ներ.

դաս  42. ճար տա րա պե տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ճար տա րա պե-
տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի մշա կում 
շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. ին տե րի ե րի 
ձև ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. տեխ-
նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. ճար-
տա րա գի տու թյուն. գե ղար վես տա կան դի զայն. 
գե ղար վես տա կան ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա-
կան դի զայն). ին տե րի ե րի դի զայն:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20160575  (111) 32517
(220) 10.05.2016 (151) 14.04.2021
   (181) 10.05.2026
(730)  Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US 
(442) 01.06.2016
(540) 
 

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

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

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

____________________

(210) 20192114  (111) 32518
(220) 17.10.2019 (151) 14.04.2021
   (181) 17.10.2029
(730)  Արմինե Հարությունյան, Կոտայքի մարզ, 
գ. Գեղադիր, փ. 5, տուն 30, AM 
(442) 18.11.2019
(540)  

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

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20200315  (111) 32519
(220) 20.02.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 20.02.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Ներսեսյան 
Գեղամի, Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թաղ., շ. 37, 
բն. 26, AM 
(442) 18.05.2020
(540)  

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

դաս 45. հագուստի վարձույթ. հարսա-
նեկան միջոցառումների պլանավորում և 
կազմակերպում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների արձակում. ոճաբանի 
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խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ. հարսանյաց սրահներ. հարսանյաց 
պարագաների՝ զգեստների, աքսեսուարների 
վարձով տրամադրում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20200916 (111) 32520
(220) 21.05.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 21.05.2030
(730)  Հայկազ Վարդգեսի Հովասաֆյան, 
Երևան, Մամի կոնյանց 36/1, բն. 34, AM 
(442) 01.07.2020
(540)  

(526) Բացի «Hayq» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումները, թվերն ու տարբերանշաններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, կանաչ, արծաթագույն, կար-
միր, կա պույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. մշակված խմելու ջուր յոդի և սելենի 
հավելումով:

____________________

(210) 20201126  (111) 32521
(220) 18.06.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 18.06.2030
(730)  «Թիբեյ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Մասիս 
թղմ. 2, փ. 3, տ. 18, AM 
(442) 01.07.2020
(540)  

(526) «buy» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. աճուրդային վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. առևտրական տոնավաճառների 
կազմակերպում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. սպառողնե-
րին առևտրային տեղեկատվության և 
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
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. առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. ապրանքներ 
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով 
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ. 

դաս 42. էլեկտրոնային առևտրի գոր-
ծարքների ժամանակ օգտագործողի վավե-
րացման ծառայություններ:

____________________

(210) 20201411  (111) 32522
(220) 24.07.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 24.07.2030
(730)  Հովհաննես Համլետի Հովհաննեսյան, 
Երևան, Սևաստոպոլյան փ., տ. 52, AM 
(442) 17.08.2020
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(540)  

(511) 
դաս 14. ագատ ներ. ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ 

(բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի). ազ նիվ 
մե տաղ նե րի ձու լակ տոր ներ. թան կար ժեք իրեր 
սա թից. ուլունք ներ մամ լած սա թից. հա մա յիլ ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ար ծա թյա մե տա ղա թել. 
ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). ժա մա-
ցույց ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի). ճո ճա նակ ներ 
(ժա մա գոր ծու թյուն). թմբուկ ներ (ժա մա ցույց-
նե րի ար տադ րու թյուն). ապա րան ջան ներ (թան-
կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց-ապարան ջան ներ. 
ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. կա խա զար-
դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. կրծքա զար դեր 
(թան կար ժեք իրեր). թվա հար թակ ներ (ժա մա-
գոր ծու թյուն). արևի ժա մա ցույց ներ. ժա մա ցույց-
նե րի մե խա նիզմն եր. շղթա ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. ձեռ քի ժա մա-
գիր ներ (ժա մա ցույց ներ). ժա մա նա կա չափ ներ. 
ժա մա նա կա դի տակ ներ. ժա մա նա կա չափ սար-
քեր. վզնոց ներ (թան կար ժեք իրեր). էլեկտ րա-
կան ժա մա ցույց ներ. փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. 
մե տա ղադ րամն եր. ալ մաստ ներ. թե լեր ազ նիվ 
մե տաղ նե րից (թան կար ժեք իրեր). ատո մա յին 
ժա մա ցույց ներ. էտա լո նա յին ժա մա ցույց ներ 
(ազ դան շան նե րի տվիչ գե նե րա տոր). ժա մա-
ցույց նե րի իրան ներ. իրի դի ում. թան կար ժեք 
իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ սև սա թից. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված սև սաթ. 
պղնձե ժե տոն ներ (մե տա ղա նիշ ներ). ոս կեր չա-
կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք իրեր). 
մե դալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
ազ նիվ մե տաղ ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց ներ. ձեռ քի 
ժա մա ցույց նե րի զսպա նակ ներ. ձեռ քի ժա մա-
ցույց նե րի ապա կի ներ. ժա մա ցույց նե րի ըն թա-
ցա յին մե խա նիզմն եր. ձի թակն (թան կար ժեք 
քար) պե րի դոտ. չմշակ ված կամ դրոշ մա հատ-
ված ոս կի. ոս կյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). 
օս մի ում. պա լա դի ում. դե կո րա տիվ գնդա սեղ-
ներ. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). կի սա թան-
կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. պլա տին 
(մե տաղ). զար թու ցիչ ներ. ռո դի ում. ռու թե նի ում. 

շպի նել ներ (թան կար ժեք քա րեր). ար ձան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս (ար հես տա կան՝ 
կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ մե տաղ նե րի հա մա-
հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ (ժա մա ցույց նե րի 
ար տադ րու թյուն). մա տա նի ներ (թան կար ժեք 
իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. գլխարկ-
նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ ղեր. 
կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. թև քա ճար-
մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի իրան ներ. 
նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի հա մար. 
ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ մե տաղ նե-
րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք իրեր). փող-
կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան շան ներ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար 
(ան ջա տո վի օղակ ներ կա խա զար դե րի կամ 
դե կո րա տիվ զար դե րի հա մար). անմ շակ կամ 
դրվագ ված ար ծա թե ղեն. շար ժա կան գով վայր-
կյա նա չափ ներ. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով 
պատ րաստ ված իրեր. զար դա տու փեր. ուլունք-
ներ թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր պատ-
րաս տե լու հա մար. օղ լակ ներ թան կար ժեք իրե րի 
հա մար. նա խա պատ րաստ վածք (գրուն տով կա) 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. գլա նիկ ներ թան-
կար ժեք իրե րի հա մար. կա բո շոն ներ. ան ջա-
տո վի օղակ ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
բա նա լի նե րի հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան-
կար ժեք իրե րի հա մար. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի 
սլաք ներ. միս բա հա (աղո թե լու տե րո ղոր մյա). 
ասեղ նա գոր ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա-
գործ ված քից (թան կար ժեք իրեր). հու ռութ ներ 
բա նա լի նե րի օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ 
(տե րո ղոր մյա). խա չե լու թյուն ներ թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի. որ պես զար դեր օգ տա գործ վող խա չե-
լու թյուն ներ. հա նո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի 
հա մար. գլխարկ նե րի թան կար ժեք գնդա սեղ-
ներ.

դաս 35. թան կար ժեք և կի սա թան կար-
ժեք մե տաղ նե րից և քա րե րից պատ րաստ ված 
ապ րանք նե րի ներ մուծ ման-ար տա հան ման 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թան-
կար ժեք և կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
և քա րե րից պատ րաստ ված ապ րանք նե րի 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. թան կար-
ժեք և կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից և քա րե-
րից պատ րաստ ված ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
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թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
և քա րե րից պատ րաստ ված ապ րանք նե րի նմուշ-
նե րի տա րա ծում. թան կար ժեք և կի սա թան կար-
ժեք մե տաղ նե րից և քա րե րից պատ րաստ ված 
ապ րանք նե րի աճուր դա յին վա ճառք. թան կար-
ժեք և կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից և քա րե-
րից պատ րաստ ված ապ րանք նե րի գո վազդ. 
թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե-
րից և քա րե րից պատ րաստ ված ապ րանք-
նե րի ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. թան կար ժեք 
և կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից և քա րե-
րից պատ րաստ ված ապ րանք նե րի ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. տա րածք նե րի 
վար ձա կա լում թան կար ժեք և կի սա թան կար-
ժեք մե տաղ նե րից և քա րե րից պատ րաստ ված 
ապ րանք նե րի վե րա բե րյալ գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար.  թան կար ժեք և կի սա թան կար-
ժեք մե տաղ նե րից և քա րե րից պատ րաստ ված 
ապ րանք նե րի առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե րի 
կազ մա կեր պում. թան կար ժեք և կի սա թան-
կար ժեք մե տաղ նե րից և քա րե րից պատ րաստ-
ված ապ րանք նե րի վե րա բե րյալ ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում.  թան-
կար ժեք և կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից և 
քա րե րից պատ րաստ ված ապ րանք նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար-
կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). 
ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով թան-
կար ժեք և կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
և քա րե րից պատ րաստ ված ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտրա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում թան կար ժեք և 
կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից և քա րե րից 
պատ րաստ ված ապ րանք նե րի ընտ րու թյան 
հար ցում. թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից և քա րե րից պատ րաստ ված 
ապ րանք նե րի նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան 
կազ մա կեր պում գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). թան կար ժեք 
և կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից և քա րե-
րից պատ րաստ ված ապ րանք նե րի վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե-
րից և քա րե րից պատրաստ ված ապ րանք ներ 
գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց 

վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. թան կար ժեք և 
կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից և քա րե րից 
պատ րաստ ված ապ րանք ներ օգ տա գոր ծող նե րի 
կար ծիք նե րի տրա մադ րում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 

դաս 36. հնար ժեք իրե րի գնա հա տում. թան-
կար ժեք իրե րի գնա հա տում. ար ժե քա վոր իրե րի 
պահ պա նու թյուն. բոր սա յա կան վե րա նո րոգ ման 
ար ժե քի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 

դաս 37. ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և 
խնամք. 

դաս 40. ար ծա թա պա տում. զո դում. քրո մա-
պա տում. մե տա ղի դրվա գում այլ մե տաղ նե րով. 
ոս կե զօ ծում. ջրի մշա կում. գալ վա նա պա տում. 
անա գա պա տում. փո րագ րում. մե տաղ նե րի 
մշա կում. մե տաղ նե րի մխում.  նի կե լա պա տում. 
գալ վա նա կան ոս կե զօ ծում. լա զե րա յին փո րագ-
րում. մե տաղ նե րի ձու լում: 
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20201493  (111) 32523
(220) 07.08.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 07.08.2030
(730)  «Միլենիում5» ՍՊԸ, Երևան, 0078, 
Աջափնյակ, Հալաբյան 65/5, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

(511) 
դաս 35. գովազդային ֆիլմերի արտա-

դրություն:
____________________

(210) 20201495  (111) 32524
(220) 07.08.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 07.08.2030
(730)  «Լայքնետ» ՍՊԸ, Երևան, Ջուղայիի 8/1, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  
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(526) «NET» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, 
մասնավորապես՝ մալուխային հեռուստա-
հեռարձակում, համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում, օպտիկաթելքային կապ, 
ինտերնետային հաղորդակցման միացման 
ապահովում, հեռահաղորդակցման միացում-
ների և երթուղավորման ծառայություններ, 
ինտերնետ մուտքի ապահովում, անլար 
հեռարձակում, տվյալների հոսքի փոխանցում:

____________________

(210) 20201506  (111) 32525
(220) 10.08.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 10.08.2030
(730)  «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, սենյակ 209, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

(526) «SCAN», «AND», «PAY» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
դրամավարկային գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ վճարահաշվարկային ծառայու-
թյուններ. վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ. բանկային ծառայություն-
ներ. դրամի փոխանակում. ֆինանսական 

հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների կազմա-
կերպում. փոխառությունների տրամա-
դրում (ֆինանսավորում). ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆակտորինգ. ֆինանսավորում. ֆինանսական 
կառավարում. ֆինանսական վերլուծություն. 
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով. 
սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. կենսաթոշակների վճար-
ման ծառայություններ. ֆինանսական 
հովանավորություն. բանկային գործառնու-
թյունների առցանց իրականացում. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. ֆինանսական 
հետազոտություններ. դրամական միջոցների 
փոխանցում. էլեկտրոնային փողի թողարկում և 
սպասարկում (շրջանառություն): 

____________________

(210) 20201831  (111) 32526
(220) 23.09.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 23.09.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Աշոտի 
Խլղաթյան, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, 
Սայաթ Նովայի նրբ. 1, տուն. 3, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
սև, սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. համակարգիչներ. օպտիկական 
մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման թելեր). 
համակարգիչներին կից սարքեր. մոդեմներ. 
մալուխների միացման կցորդիչներ. դյուրակիր 
համակարգիչներ. համառանցք մալուխներ. 
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օպտիկաթելքային մալուխներ. համակարգչային 
սարքավորումներ. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. համակարգիչներին կից 
սարքեր. կոմուտատորներ.

դաս 38. ինտերնետ մուտքի ապահովում. 
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միացման 
ապահովում:

____________________

(210) 20201869 (111) 32527
(220) 24.09.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 24.09.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Վարդգէս 
Բուզանդի Խախամեան, Երևան, Անտառային 
160/7, բն. 18, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  

(526) «Ճամփորդների Հայաստանյան Ակումբ» և 
«Travelers’ Club of Armenia» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
դաս 41. զբոսավարի (գիդի) ծառայու-

թյուններ.
դաս 43. բարերի ծառայություններ. սրճա-

րան ների ծառայություններ: 
____________________

(210) 20201874  (111) 32528
(220) 25.09.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 25.09.2030
(730)  «Դիզակ վայն» ՍՊԸ, Երևան 0015, 
Արգիշտի 11/4/31, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201977  (111) 32529
(220) 12.10.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 12.10.2030
(730)  Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 16.10.2020
(540)  

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո-

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

____________________

(210) 20201989 (111) 32530
(220) 14.10.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 14.10.2030
(730)  «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Կարմիր 
Բանակայինների 6/10/1, AM 
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(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. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20202020 (111) 32531
(220) 20.10.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 20.10.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Ազիզյան 
Սուրենի, Կոտայքի մարզ, Նոր Հաճն 2412, 
Անդրանիկի շ. 3, բն. 61, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
նաչ, բաց կա  նաչ, բաց դեղին, դեղին, նարնջա-
գույն, մուգ նարնջագույն, կարմիր և վառ կար միր 
գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 35 սուպերմարկետների կողմից 

մատուց վող մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20202039 (111) 32532
(220) 22.10.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 22.10.2030
(730)  «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 02.11.2020
(540)  

(511) 
դաս 33. բրենդի: 

____________________

(210) 20202060 (111) 32533
(220) 27.10.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 27.10.2030
(730)  Նարինե Վարդանյան, Երևան, Արշա-
կունյաց 48/3, բն. 39, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  

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

դաս 3. միցելյար ջուր. պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակ-
ների համար. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. 
մատիտներ հոնքերի համար. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. շրթներկեր 
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կոսմետիկական նպատակների համար. 
դիմափոշի. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. շամպուններ. կոսմետիկական 
վազելին. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական մատիտներ. թարթիչների 
տուշ՝ ներկ. միջոցներ գրիմ անելու համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. շրթներկ. կոսմետիկական դիմակներ. 
օճառներ սափրվելու համար. բամբակե 
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. պատրաստուկներ կաշվի գունա-
թափման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. լաքեր եղունգների համար. միջոցներ 
մազերը ներկելու համար. պատրաստուկներ 
մազերը գանգրացնելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. ատամնափոշիներ. բուրավետ 
ջուր. եթերային յուղեր. լոսյոններ կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. հարդարանքի 
կաթ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պարֆյումերիային արտադրանք. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
լաքեր մազերի համար. արևապաշտպան 
պատրաստուկներ. եղունգների լաքահանիչներ:

____________________

(210) 20202083 (111) 32534
(220) 03.11.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 03.11.2030
(730)  ՅուՓիԷլ Քորփորեյշն Լիմիթիդ UPL Cor-
poration Limited, MU 
(442) 16.11.2020
(540)  

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

բույսերը ոչնչացնելու համար. պեստիցիդներ. 
միջատասպան միջոցներ. ֆունգիցիդներ. 
որդաթափ միջոցներ. ռոդենտիցիդներ 
(կրծողների դեմ միջոցներ). պատրաստուկներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20202116  (111) 32535
(220) 16.11.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 16.11.2030
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.12.2020
(310) 35390   (320) 22.10.2020   (330) AD
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, նարնջա գույն, դեղին և կապույտ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20202178  (111) 32536
(220) 20.11.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 20.11.2030
(730)  «Ալեքս տեքստիլ» ՍՊԸ, Երևան, Շահում-
յան 5, տուն 37, AM 
(442) 01.12.2020
(540)  

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

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի ծառայություններ. խանութների 
ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20202186  (111) 32537
(220) 23.11.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 23.11.2030
(730)  ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.12.2020

(540)  

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

դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
ծխախոտ. պարագաներ ծխողների համար 
(այդ թվում՝ վառիչներ ծխողների համար). 
խոնավարարներով տուփեր սիգար-
ների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. սիգարներ. 
մոխրամաններ. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սիգարետների քարթրիջներ. 
ձողիկներ էլեկտրոնային սիգարետի մաքրման 
և ախտահանման համար. էլեկտրոնային 
սիգարետը մաքրելու միջոցներ. էլեկտրոնային 
սիգարետը մաքրելու խոզանակներ. 
էլեկտրոնային սիգարետը մաքրելու բարձիկներ. 
էլեկտրոնային սիգարետի ատոմիզատորներ. 
պաշտպանող պատյաններ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. հեղուկ լուծույթներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
նիկոտինային լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. նիկոտինային հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետ ների 
համար. կազմ-պատյաններ էլեկտրոնային 
սիգարետների սարքավորումների համար. 
պարանոցի շղթաներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետը մաքրելու հարմարանքներ. 
դեկորատիվ պատյաններ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետը մաքրելու էլեկտրական 
հարմարանքներ. էլեկտրոնային սիգարետը 
մաքրելու սարքավորումներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20202247  (111) 32538
(220) 03.12.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 03.12.2030
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(730)  Արմենուհի Ղուկասյան, Երևան, Նորք-
Մարաշ, Նորքի 2-րդ նրբ., տուն 9, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

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

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20202249 (111) 32539
(220) 03.12.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 03.12.2030
(730)  «Դոպինգ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25ա, բն. 58, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս 29. թան. գազավորված թան. 

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. բաղա-
դրություններ արգանակ պատրաստելու համար. 
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի 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 
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. անկենդան օմարներ. 
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. 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. 
պեկտիններ 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 
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թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաս-
տելու 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. 

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

____________________

(210) 20202250 (111) 32540
(220) 03.12.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 03.12.2030
(730)  «Դոպինգ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25ա, բն. 58, AM 

(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս 29. թան. գազավորված թան. 

սննդային սպիտակուցներ. ջրիմուռների 
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան 
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ. 
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ 
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտա-
կուց. արյունախառն երշիկ. արգանակներ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի 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. շաքա-
րապատ 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. անկենդան օմարներ. 
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. կումիս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
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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. 
պեկտիններ 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 ֆերմենտ-
ներ 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. բուլ-
գոգի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրված 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). 
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. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով 
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ 
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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 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ 
գազավորված ջուր արտադրելու համար. 
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. 
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի 
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. 
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր. 
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 

ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20202255 (111) 32541
(220) 04.12.2020 (151) 14.04.2021
   (181) 04.12.2030
(730)  Սարգիս  Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(526) Շշի ձևն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6188  15.03.2031 Լուքըսֆիլմ Էնթրթեյնմնթ Քամփնի Լթդ. ԼԼՔ, US

6441  12.04.2031 Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

6620  02.04.2031 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR

6738  23.03.2031 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

6892  22.03.2031 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

7312  12.04.2031 Ռիքոհ Քամփնի, ԼԹԴ., JP

16938 18.08.2030 Շյանգ Յուն Թուլս Քո., Լթդ, TW

17016 01.12.2030 «Սատար իրավաբանական գրասենյակ» ՍՊԸ, 

    Կոտայք, Զովունի, տուն 22, AM

17184 21.02.2031 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17286 02.02.2031 Գրուփոն, Ինք., US

17295 17.03.2031 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

17319 05.04.2031 Հայկ Բեգլարյան, Երևան, Ազատության 1-2, AM

17337 04.04.2031 «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, AM

17444 23.03.2031 «Կագեվ» ՍՊԸ, Երևան, 0010, Հանրապետության 62-90, AM

17464 14.04.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

17465 14.04.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

17466 14.04.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

17467 14.04.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

17472 18.05.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

17507 14.04.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

17508 14.04.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

17515 17.05.2031 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

    Երևան, Իսակովի 9, AM

17542 15.04.2031 «Քյու գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 2, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

17546 12.05.2031 «Նար-առ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 46, AM

17579 04.05.2031 Էփլ Ինք., US

17608 14.04.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

17609 14.04.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

17610 15.04.2031 Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

17617  27.05.2031 «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա, բն. 15, AM

17618 27.05.2031 «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա, բն. 15, AM

17800 04.04.2031 Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո., Լթդ., KR

17995 29.09.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

17996 30.09.2031 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

18061 20.06.2031 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու «Սիստեմա», RU

18228 22.06.2031 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US

18229 22.06.2031 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US

18230 22.06.2031 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US

18325 18.02.2031 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

18333 19.12.2031 Քասթրոլ Լիմիթիդ, GB

18532 11.08.2031 «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 43/6, AM

18698 11.10.2031 Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

18699 11.10.2031 Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

18700 28.11.2031 Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

18703 07.12.2031 Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

18704 07.12.2031 Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

18708 29.12.2031 Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

18710 29.12.2031 Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

18713 29.12.2031 Սան Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, IN

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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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 2535
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 8779
73 (1) Լիցենզատու  «Պռոշյանի կոնյակի գոր
ծարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        24.03.2021

____________________

Գրանցում No 2536
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 3366
73 (1) Զիջող  Գարեգին Սարդարյան, 0002, 
Երևան, Սարյան 33, բն. 48, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ռեդքոլ 
Բիոթեք» ՍՊԸ, 0002, Երևան, Սարյան 33, բն. 
48, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                     Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.03.2021

____________________

Գրանցում No 2537
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6744
73 (1) Իրավատեր  Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., 
Կոնեկտիկուտի նահանգ, Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սի.Փի Ֆարմա
սյութիքլզ Ինթերնեյշնլ Սի.Վի., c/o Pfizer Manu
facturing LLC and Pfizer Production LLC of: 235 
East 42nd Street, New York, NY 10017, USA, US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը       Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                           29.03.2021

____________________

Գրանցում No 2538
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6744
73 (1) Իրավատեր  Սի.Փի Ֆարմասյութիքլզ 
Ինթերնեյշնլ Սի.Վի., c/o Pfizer Manufacturing LLC 
and Pfizer Production LLC of: 235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փֆայզր ՓիԷֆԻ 
ՅուԷս Հոլդինգս 4 ԷլԷլՍի, 235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                           29.03.2021

____________________

Գրանցում No 2539
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16473, 16474, 16865, 16866, 
16867, 17009
73 (1) Իրավատեր  Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, 
ԼԼՔ, 5700 Wilshire Blvd., Suite 120 Los Angeles, 
California 90036, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սյուփը Մագնի
ֆիսընթ Քոֆի Քամփընի Այըլընդ Լիմիթիդ, River
side One, Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, D02 
X576, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          29.03.2021

____________________
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Գրանցում No 2540
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6776
73 (1) Իրավատեր  Էյգիշ Ջիյորջիսերդար Նիլվա-
նոսան Մուկոդո Ռեսզվենթարշաշագ, 30-38 
Kereszturi ut, Budapest, H-1106, Hungary, HU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էյգիշ Ջիյորջի-
սերդար Զիեռթի., 30-38 Kereszturi ut, Budapest, 
H-1106, Hungary, HU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        31.03.2021

____________________

Գրանցում No 2541
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28374
73 (1) Իրավատեր  «ՌԱՆ-ՕՅԼ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արին Բերդի 9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մեգա թրեյդ» 
ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդ 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.04.2021

____________________

Գրանցում No 2542
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 21040, 
21041
73 (1) Ենթալիցենզատու  Ռալֆ Լորն Յուրոփ 
ԷսԱԷռԷլ, 24 Route de la Galaise -1228 Plan-Les-
Ouates, Switzerland, CH
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, 
ք. Երևան 0063, Ավան 4-րդ փողոց, 19-րդ 
շինություն, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      26.03.2021թ.-ից 
մինչև 26.03.2022թ.:
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.04.2021

____________________

Գրանցում No 2543
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28749
73 (1) Իրավատեր  Սամվել Արտաշեսի 
Թումանյան, Երևան, Պուշկինի 21/3, բն. 27, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գրիգոր Հովիկի 
Մուսայել յան, ԼՂՀ, Մարտունու շրջան, ք. 
Ճարտար, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.04.2021

____________________

Գրանցում No 2544
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17097
73 (1) Իրավատեր «Ուրարտու–Ադելինա» ՍՊԸ, 
Երևան, Մալխասյան 25, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սամվելյան 
դիզայնի և արվեստի կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, 
Մալխասյան 25, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.04.2021

____________________

Գրանցում No 2545
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24992
73 (1) Իրավատեր  «Մակօ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վ. Փափազյան 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մանա 
գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ 0735, գ. Վերին 
Արտաշատ, Անդրանիկի փ., տուն 11, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.04.2021

____________________
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Գրանցում No 2546
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 31417
73 (1) Իրավատեր  «Մակօ գրուպ» ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գյուղ Վ. Արտաշատ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մանա 
գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ 0735, գ. Վերին 
Արտաշատ, Անդրանիկի փ., տուն 11, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.04.2021

____________________

Գրանցում No 2547
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6619
73 (1) Իրավատեր  Դելթա Էըր Լայնզ, Ինք., 
Դելավեր նահանգի կորպորացիա, 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, Georgia, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՍքայՄայլզ ԱյՓի 
Լթդ., 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 
USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        07.04.2021

____________________
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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

     403U           27.09.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3256       27.09.2020
3396       20.09.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№04/2

16 .04 . 202 1

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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