
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  СОБС ТВЕННОС ТЬ

Սույն տեղեկագրում 
զետեղված տեղեկությունները
համարվում են հրապարակված 2020 թվականի օգոստոսի 17-ից

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Երևան  2020  Ереван

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

№ 08/2



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

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԳՅՈՒՏԵՐ...................................................................................  4, 72    

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին.........................  6, 74

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ...............................................................  7, 75

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին........................  9, 77

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ.......................................................... 10
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և 
սպասարկման նշանների մասին................................................. 12

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների գրանցման
գործողության երկարաձգման մասին......................................... 64

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ.............................................................................. 66

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ...................................................... 68

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ...................................................................... 78

Издается Агентством интеллектуальной
собственности с 1995г.

Ереван, 0010, Площадь Республики, 
Правительственный дом, 3
Тел. (374 11) 597-534 отдел приема заявок
Тел. (374 11) 597-535 отдел информационно-
технологического обеспечения

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության 
գործակալության կողմից 1995թ.

 Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, 
Կառավարական տուն, 3

Հեռ. (011) 597-534 հայտերի ընդունման բաժին
Հեռ. (011) 597-535 տեղեկատվական-

տեխնոլոգիական ապահովման բաժին



       С О Д Е Р Ж А Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ.......................................... 4, 72
Сведения о выданных патентах............... 6, 74

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ................................. 7, 75
Сведения о выданных патентах............... 9, 77

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ..........................................10
Сведения о зарегистрированных 
товарных знаках и знаках обслуживания.......12

Сведения о продлении действия 
регистрации товарных знаков....................... 64

УКАЗАТЕЛИ..................................................... 66

СООБЩЕНИЯ................................................. 68

ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ................................. 78

   C O N T E N T S

INVENTIONS............................................4, 72
Information on granted patents..............6, 74

UTILITY MODELS.................................... 7, 75
Information on granted patents.............. 9, 77

TRADE MARKS............................................10
Information on registered trade 
marks and service marks............................12

Information on renewal of effect 
of trademark registration......................... 64

INDEXES.................................................... 66

REPORTS.................................................. 68

TWO-LETTER CODES................................. 78



ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 08/2 

1 7 .08 . 2020

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 3400 (13) A
C07D 207/00

(21) AM20200039 (22) 06.05.2020
(72) Նաիրա Ադամյան (AM), Մարինե Բալա-
սանյան (AM), Հակոբ Թոփչյան (AM), Վարդուհի 
Պողոսյան (AM), Միքայել Մովսիսյան (AM), 
Թամարա Մարգարյան (AM), Լիա Նիկողոսյան 
(AM) 
(73) Նաիրա Ադամյան, 0901, Արմավիր, 
Մյասնիկյան 46 (AM) 
(54) Հականոցիցեպտիվ և ցավազրկող ակտի-
վություն ունեցող գամմա-ամինոկարագաթթվի 
պիրոգլուտամատային պեպտիդներ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղաբանության և 
կենսաօրգանական քիմիայի բնագավառին, 
մասնավորապես, հականոցիցեպտիվ և 
ցավա զրկող հատկություններ ցուցաբերող և 
բժշկության մեջ որպես ցավազրկող միջոցներ 

կիրառվելու հեռանկարներ ունեցող՝ գամմա-
ամինակարագաթթվի (ԳԱԿԹ) և պիրո-
գլուտամինաթթվի պեպտիդների սինթեզին 
և դրանց կենսաբանական ակտիվության 
ուսումնասիրմանը։ 

Սինթեզված են պիրոգլուտամիլ ԳԱԿԹ 
(ՊԳ), պիրոգլուտամիլ ԳԱԿԹ էթիլ եթեր (ՊԳԷ) 
և պիրոգլուտամիլ դիԳԱԿԹ (ՊԳԳ), որոնք 
օժտված են արտահայտված հականոցիցեպտիվ 
ազդեցությամբ՝ ցուցաբերելով նվազ կողմնակի 
էֆեկտներ։

Հետազոտվող նյութերի հականոցի ցեպտիվ 
ազդեցությունը ուսումնասիրվել և հաս տատվել 
է սպիտակ անցեղ առնետների վրա «tail flick» 
թեստի օգնությամբ, որի պայմաններում 
բացահայտվել է ուսումնասիրվող պեպտիդների 
զգացողության շեմը բարձրացնելու 
ունակությունը։

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21
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№ 08/2   1 7 . 08 . 2020

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 588 (13) U
A47J 27/00

(21) AM20200021U (22) 27.02.2020
(31) RU2019131380, (32) 04.10.2019, (33) RU
(72) Ռիժկով Վիկտոր Իգորի (RU) 
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Պոլարիս Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ» (RU) 
(54) Թեյամանի կափարիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
տնային օգտագործման իրերին, հատկապես 
խոհանոցում օգտագործվող տեխնիկային, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական թեյամաններին։ 

Թեյամանի կափարիչն ունի իրան, իրանում 
կատարված է ջրի լցման համար մուտք, ջրի 
համար միջնապատ՝ շարժական տեղակայված 
ջրի լցման համար նշված մուտքի տակ, որը ջրի 
լցման համար մուտքին ջրի քաշի ազդեցության 
տակ իրականացնում է ջրի լցման համար մուտքի 
բացումը: Նշված ջրի լցման համար մուտքը 
և ջրի համար միջնապատը կատարված են 
թեյամանի կափարիչի ամբողջ մակերեսով, ընդ 
որում ջրի համար միջնապատն իրականացված 
է վերհան զսպանակով փակիչ կափույրի 
տեսքով, որը ջրի լցման համար մուտքին ջրի 
քաշի ազդեցության տակ իջնում է թեյամանի 
ներսը նշված զսպանակի սեղմման հաշվին, 
իսկ ջրի լցման համար մուտքին մատուցման 
դադարեցման ժամանակ վերհան զսպանակի 
փոխազդեցության տակ վերադառնում է 
ելակետային դիրքին։ 

Բարձրացվում է թեյամանի օգտագործ-
ման հուսալիությունը և հարմարավետությունը 
թեյամանի մեջ ջրի լցման հնարավորության 
ապահովման հաշվին, առանց կափարիչի 
բացման կամ հանման՝ ինչպես սովորական 
օգտագործողների համար, այնպես էլ՝ սահ-
մանափակ հնարավորություններով օգտա-
գործողների համար, 2 նկ.:
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________

(51) 2020.01  (11) 589 (13) U
E04D 1/00

(21) AM20190141U (22) 05.12.2019
(72) Սուրեն Սահակի Ափոյան (AM) 
(73) Սուրեն Սահակի Ափոյան, 0001, Երևան, 
Աբովյան փող. 26ա, բն. 37 (AM) 
(54) Ջերմություն գեներացնող թեթևաքաշ սալ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինա-
րարական կերամիկական իրերի ոլորտին, 
մասնավորապես՝ խողովակաձև խոռոչներ 
պարունակող սալերի տեսքով շինարարական 
տարրերին, և կարող է կիրառվել շենքերի 
տանիքի և այլ ֆասադային տարրերի 
շինարարության համար: 

Ջերմություն գեներացնող թեթևաքաշ սալն 
ունի իր միջով ջերմակրի շրջանառությունն 
ապահովող երկայնական խողովակներ, 
հորիզոնական մուտքային և ելքային 
խոռոչներ, միակցող խողովակապտուկներ: 
Սալն իր կողային եզրերին ունի երկայնական 
անկյունաձև ելուստներ, որոնք հարակից սալի 
համապատասխան ելուստի հետ միակցմամբ 
ձևավորում են փորակ-բութակ տեսակի 
միացք: Սալի ելքային խոռոչը երկայնական 
խողովակների հետ կազմում է ուղիղ անկյուն: 
Միակցող խողովակապտուկները ձևավորված 
են երկայնական խողովակներին զոգահեռ: 
Սալի արտաքին մակերևույթը ծածկված է արևի 
ճառագայթները կլանող ջնարակի կամ անգոբի 
շերտով:

Բարձրացվում է սալի հերմետիկությունը, 
էներգետիկ արդյունավետությունը և մոն-
տաժման հուսալիությունը, 4 նկ.:

____________________
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 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) 20190205  (111) 31262
(220) 07.02.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 07.02.2029
(730) Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ, 
օղի, հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20191343_1 (111) 31263
(220) 28.06.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 28.06.2029
(730) Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE
(442) 16.07.2019
(540)

(511) 
դաս 3. գունազրկող միջոցներ և այլ նյութեր 

սպիտակեղենի համար. պատրաստուկներ 
մաքրելու, ողորկելու, փայլեցնելու համար և 
հղկանյութեր. օճառներ. պարֆյումերիային 
արտադրանք. եթերային յուղեր. կոսմետիկական 
միջոցներ. լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ.

դաս 29. միս, ձուկ (անկենդան). 
ընտանի թռչուն (անկենդան) և որսամիս. 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
պահածոյացված, չորացրած և ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. 
դոնդող, մուրաբաներ, մրգային սոուսներ. 
ձվեր. կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո. շաքար. բրինձ. 
տապիոկա. սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային արտադրանք. հաց. 
խմորեղեն և հրուշակեղեն. սառեցված աղանդեր. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշի. 
աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
ամոքանք. սառույց:
(740) Սարգիս Կնյազյան 

____________________

(210) 20191559  (111) 31264
(220) 01.08.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 01.08.2029
(730) «Սիմփլ դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ Էմին 
3ա, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սրճարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություն կամ կրթություն):

____________________

(210) 20191561  (111) 31265
(220) 01.08.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 01.08.2029
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(730) «Սիմփլ դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ Էմին 
3ա, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություն-

ներ. սրճարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառա յու թյուններ. ակումբների ծառայություն-
ներ (զվարճություն կամ կրթություն):

____________________

(210) 20191583  (111) 31266
(220) 05.08.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 05.08.2029
(730) «Յունեք» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ, 
Օդեսայի 2, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 7. շարժիչների հովացման ռադիա-
տորներ:

____________________

(210) 20191634  (111) 31267
(220) 09.08.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 09.08.2029
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճուղի 25, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 7. պոմպեր ջեռուցման տեղա-

կայանքների համար.
դաս 11. ընդարձակման բաքեր 

կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի 
համար. մետաղական խողովակներ կենտրո-
նական ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդաջեռուցիչներ. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. ջեռուցիչներ վաննաների 
համար. օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). 
ջեռուցման տեղակայանքներ. եռացրած ջրով 
աշխատող ջեռուցման տեղակայանքներ. 
ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, 
որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային 
վառելիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. ջեռուց-
ման էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական 
ջեռուցման ռադիատորներ. խոնավարարներ 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորների 
համար. ջեռուցիչներ արդուկների համար. 
ընկղմվող ջեռուցիչներ. վառարաններ 
(ջեռուցիչ սարքեր). ջեռուցման ռադիատորներ. 
ջեռուցման թիթեղներ. օդի ոչ ավտոմատ 
կափույրներ շոգեջեռուցման տեղակայանք-
ների համար. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառեցման տեղակայանքների 
մասեր). սնուցիչներ ջեռուցիչ կաթսաների 
համար. բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակ նե րով 
օգտագործվողների, էլեկտրաջեռուցմամբ 
ծած կոցներ, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակ ներով օգտագործվողների. էլեկտրա-
ջեռուցմամբ գորգեր, ընդարձակման բաքեր 
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի 
համար. ջերմապահպանիչ կափույրներ 
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(ջեռուց ման տեղակայանքների մասեր). 
ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք և սառը 
ըմպելիքներ բաշխելու համար. սարքավորանք 
տաք օդով բաղնիքների համար. օդորակիչ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդորակիչներ. տաք օդով տապակող 
ճարպաջեռոցներ. 

դաս 17. ճկուն ոչ մետաղական խողովակ ներ. 
խողովակների ոչ մետաղական կցորդիչներ. ոչ 
մետաղական միացքներ ճկուն խողովակների 
համար. ամրանավորող ոչ մետաղական նյութեր 
խողովակների համար. ոչ մետաղական ճկուն 
խողովակները միացնող հարմարակցիչներ:

____________________

(210) 20191802  (111) 31268
(220) 05.09.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 05.09.2029
(730) «ԱԷՍ սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Մարշալ 
Բաբաջանյան 56/2, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 35. ձայնային, ակուստիկայի, 
լուսային սարքավորումների և աքսեսուարների. 
անվտանգության համակարգերի մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք.

դաս 37. ձայնային, ակուստիկայի, 
լուսային սարքավորումների, անվտանգության 
համակարգերի տեղադրում և վերանորոգում. 
էլեկտրասարքերի տեղադրում և վերանորո-
գում. հրդեհային ազդասարքերի տեղա-
դրում և վերանորոգում. հակաառևանգման 
համակարգերի տեղադրում և վերանորոգում. 
էլեկտրական սարքավորումների աշխատան-
քում խանգարումների վերացում:

____________________

(210) 20192044  (111) 31269
(220) 09.10.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 09.10.2029
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ օղի. 
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար: 

____________________

(210) 20192094  (111) 31270
(220) 15.10.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 15.10.2029
(730) «Զվարթնոց- գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 
104, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ:

____________________

(210) 20192158  (111) 31271
(220) 24.10.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 24.10.2029
(730) «Հայաստանի Էքսպորտի  կենտրոն» ՓԲԸ, 
Երևան, Խորենացի 15, գրասենյակ 1A-9, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 
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(526) «Armenian», «Export» և «Center» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և ծիրանագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

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

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

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ 
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, մեղ-
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի), 
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, տանձի սիդր, սակե, 
վիսկի, սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ), 
սպիրտային լուծամզուքներ, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ, 
օղի, խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից, նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք), 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք).

դաս 34. ծխախոտ և ծխախոտի փոխա-
րինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ և ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա_
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.



ԳԳԳԳԳԳԳ

16

ՄՄՄ 1

16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

1 7 .08 . 2020

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մաս   նա-
վորապես՝ ռադիոհեռարձակում, հաղոր դա  գրու-
թյունների    փոխանցում,    հեռուստա հեռարձա կում, 
հեռագրերի հաղորդում, հեռա գրա կապ 
տրամադրելու ծառայություններ, հեռա-
գրակապ, հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ, հեռախոսակապ, բաժա-
նորդային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ, լրատվական գոր-
ծակալու թյունների ծառայություններ, 
մալու   խային հեռուս  տա հեռարձակում, ռադիո-
հեռա խոսակապ, համակարգչային տերմինալ-
ներով իրագործվող կապ, համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում, էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում, ֆաքսիմիլային 
կապ, տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ, փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ), 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ, օպտիկաթելքային 
կապ, ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ, 
մոդեմների վարձույթ, հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ, հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ, արբանյակային 
կապ, հաղորդագրությունների էլեկտրո-
նային տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ), ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում, 
հեռահաղորդակցական միացումների և 
երթուղավորման ծառայություններ, հեռա-
կոնֆերանսներ, ինտերնետ մուտքի 
ապահովում, համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ, հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների ապահովում, 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում, տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում, ձայնային 
փոստի ծառայություններ, շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում, թվային 
ֆայլերի հաղորդում, անլար հեռարձա-
կում, տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում, առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում, 
տվյալների հոսքի փոխանցում, ռադիոկապ, 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և արդյունաբերական 
հետազոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային ապա-
հովման մշակում և զարգացում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամա-
նակավոր բնակատեղով ապահովում, 
մասնավորապես՝ տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ, սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ), ծերանոցների ծառա-
յություններ, սրճարանների ծառայություն-
ներ, նախաճաշարանների ծառայություն ներ, 
քեմ պինգների ծառայություններ, ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկ ներում 
կամ ուսումնական հաստատություն ներում, 
ժամանակավոր բնակատեղերի վար-
ձակալում, պանսիոնների ծառայություններ, 
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայու-
թյուններ, հյուրանոցների ծառայություններ, 
մանկամսուրների ծառայություններ, ռեստո-
րանների ծառայություններ, տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում, տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ, խորտկարանների 
ծառայություններ, պանսիոններ կենդանի-
ների համար, բարերի ծառայություններ, 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կա ցարանի 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 
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կառավարում), վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ, «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ, սննդի 
ձևավորում, տորթերի ձևավորում, տեղեկություն 
և խորհրդատվություն սննդի պատրաստման 
հարցերով, անձնական խոհարարի 
ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20192171  (111) 31272
(220) 25.10.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 25.10.2029
(730) «Վայնփարք Արմենիա» ՍՊԸ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Նորակերտ, փ. 4, տուն 7, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
բրենդի:

____________________

(210) 20192228  (111) 31273
(220) 04.11.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 04.11.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Ավետիսյան, 
Երևան, Բաբայան 22, բն. 23, AM 
(442) 01.02.2020

(540) 

(526) «BEAUTY BAR» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, վարդագույն, բաց և մուգ մանու շա-
կագույն և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. մարդկանց հիգիենայի և կոսմե-
տիկական ծառայություններ:

____________________

(210) 20192234  (111) 31274
(220) 05.11.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 05.11.2029
(730) Քենդու Ուորլդուայդ Լթդ, GB 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. ձուկ. անկենդան ընտանի 

թռչուն. որսամիս. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացրած, ռեհիդրատացված  և ջեր-
մային մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. խուրմա. մշակված ընկույզներ. 
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետացված 
ընկույզներ. ձիթապտուղ (զեյթուն). խաղող. 
դոնդող. մուրաբաներ. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). ձու. կաթ և այլ կաթնամթերք. 
սննդային յուղ և սննդային ճարպեր. կարագ. 
երշիկեղեն. աղը դրած միս. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. պահածոյացված ձուկ 
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և միս. պանիրներ. կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. մշակման ենթարկված 
հացազգիներ և լոբազգիներ.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. շաքար. բրինձ. 
տապիոկա. սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
սննդային ալյուր և հացահատիկային 
արտադրանք. հաց. հրուշակեղեն և քաղցրա-
վենիք. սննդային սառույց. մեղր. մաթ. 
խմորիչներ. հացաթխման փոշի. աղ. 
մանանեխ. քացախ. սոուսներ (համեմունքներ). 
ամոքանք. պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ) և զաֆրան (քրքում) 
(համեմանք). սենդվիչներ. պիցաներ. 
թխվածքաբլիթ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. պաքսիմատ. շոկոլադ. 
կակաոյի, սուրճի, շոկոլադի կամ թեյի  հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող 
շոկոլադի հիմքով:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192274  (111) 31275
(220) 08.11.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 08.11.2029
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) Շշի ձևն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-

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

____________________

(210) 20192289  (111) 31276
(220) 11.11.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 11.11.2029
(730) «Նարանի» ՍՊԸ, Երևան, Ծերենցի 2-րդ 
նրբ., տուն 7, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույնով:
(511) 

դաս 35. վաճառքի ծառայություն, 
մասնավորապես՝ հացի, չորահացի, առանց 
թթխմորի հացի, հացահատիկային արտա-
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դրանքի, ալյուրից պատրաստված ուտելիք ների, 
պաքսիմատի, բուլկիների, կարկանդակ ների, 
մսային ուտելիքների, սենդվիչների, հոթ-դոգ 
սենդվիչների, չիզբուրգերների, պիցաների, 
աղցանների, վաֆլիների, թխվածքաբլիթների, 
չոր թխվածքաբլիթների, նրբաբլիթների, 
քաղցրաբլիթների, քաղցրավենիքի, տորթերի, 
խմորեղենի, մեղրի, կոնֆետների, շոկոլադի, 
պաղպաղակի, թեյի, սառույցով թեյի, թեյի 
հիմքով ըմպելիքների, սուրճի հիմքով 
ըմպելիքների, կակաոյի հիմքով ըմպելիքների, 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքների, զովացուցիչ 
ըմպելիքների և բնական հյութերի վաճառք. 

դաս 43. սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192301  (111) 31277
(220) 12.11.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 12.11.2029
(730) «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշի 50, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 

մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա-
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպա-
գրության համար.

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 

գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևանոցներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

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.

դաս 25.  հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
գինի (մրգային, բուրումնացված և փրփրուն 
գինի), օղի, այդ թվում՝ մրգային օղիներ, բրենդի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակեր պում:

____________________

(210) 20192303  (111) 31278
(220) 13.11.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 13.11.2029
(730) «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշի 50, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 
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(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդ-
ման նպատակների և գեղարվեստական 
տպագրության համար.

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևանոցներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

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.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
գինի (մրգային, բուրումնացված և փրփրուն 
գինի), օղի, այդ թվում՝ մրգային, բրենդի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20192347  (111) 31279
(220) 18.11.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 18.11.2029
(730) Ինգա Հովսեփյան, Երևան, Կուրղինյան 
նրբ., շ. 8, բն. 2, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց վարդագույն և սև գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. մատնա-
հարդարման, վարսահարդարման, դիմա-
հարդարման և գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ. դաջում. գեղագետ դիմա-
հարդարների ծառայություններ. մերսում. 
մոմով մազահեռացում (էպիլյացիա). մազերի 
պատվաստում. պիրսինգ:

____________________
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(210) 20192370  (111) 31280
(220) 20.11.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 20.11.2029
(730) «Գուգարաս» ՍՊԸ, Երևան, Անտառային 
160/13, բն. 1, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
____________________

(210) 20192414  (111) 31281
(220) 25.11.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 25.11.2029
(730) Էլեն Էդուարդի Վանցյան, Երևան, 
Կամարակ 2-րդ նրբ., տուն 36, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20192476  (111) 31282
(220) 03.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 03.12.2029
(730) Արտակ Երվանդի Պռոշյան, Երևան, 
Դավթաշեն 2-րդ թաղ., 45 շ., բն. 51, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, կապույտ, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 7. ամանեղեն լվացող մեքենաներ. 
սրճաղացներ, բացառությամբ ձեռքի 
սրճաղացների. խոհանոցային էլեկտրական 
աղացներ (մանրատիչներ). գոլորշիով 
հատակամաքրիչներ. փոշեկուլների ճկափողեր. 
փոշեկուլների պարկեր. փոշեկուլների 
խոզանակներ.

դաս 8. մորուք խուզելու մեքենաներ. 
մկրատներ. ունելիներ մազերը գանգրացնելու 
համար. գործիքների հավաքակազմեր 
ոտնահարդարման համար. բանջարեղեն 
կտրատելու հարմարանքներ. անձնական 
օգտագործման էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մազերը խուզելու համար.

դաս 9. կրակմարիչներ. ալեհավաքներ. 
էլեկտրական մալուխներ. հեռախոսային 
ապարատներ.
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դաս 11. օդորակիչներ. մրգերը չորացնելու 
ապարատներ. հաց բովելու սարքեր. հաց 
թխելու մեքենաներ. հաց թխելու սարքեր. 
գազի կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաներ. 
ջրատաքացուցիչներ. խոհանոցային 
սալօջախներ. ըմպելիքներ սառեցնելու 
ապարատներ. գրիլի խոհանոցային ապա-
րատներ. խոհանոցային վառարաններ (ջեռոց-
ներ). էլեկտրական վաֆլեկաղապարներ. 
էլեկտրական սրճեփներ. էլեկտրական 
ճարպաջեռոցներ. միկրոալիքային վառա-
րաններ (սնունդ պատրաստելու համար). 
բազմապրոֆիլ կաթսաներ. սննդի էլեկտրական 
գոլորշեփներ. եփման էլեկտրական սալեր:

____________________

(210) 20192511  (111) 31283
(220) 06.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 06.12.2029
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ. Վ. Արնհեմ (ՆԼ), 
Ցվայնիդերլասունգ Ֆրեյենբախ, CH 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա-

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

դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու և դրանց դեմ 
պայքարելու համար. միջատասպան միջոցներ, 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192519  (111) 31284
(220) 06.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 06.12.2029
(730) «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 
փ.19, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

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

դաս 3. օծանելիք. կոշիկների խնամքի 
միջոցներ.

դաս 9. ակնոցների շղթաներ. ակնոցների 
նրբաքուղեր. ակնոցներ (օպտիկա). ակնոց-
ների ապակիներ. ակնոցների շրջանակ-
ներ. քթակնոցներ (պենսնե). ակնոցների 
պատյաններ. արևապաշտպան ակնոցներ. 
սպորտային ակնոցներ. 3D ակնոցներ. սմարթ-
ակնոցներ.

դաս 14. մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). ականջօղեր. վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). էլեկտրական ժամացույցներ. 
փողկապների սեղմիչներ. մեդալներ. 
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). ձեռքի 
ժամացույցներ. տուփեր ազնիվ մետաղներից. 
թևքաճարմանդներ. գնդասեղներ (թանկար-
ժեք իրեր). փողկապների գնդասեղներ. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. օղակներ 
բանալիների համար (անջատովի օղակներ 
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կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի 
համար). զարդատուփեր. նվերների տուփեր 
թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ 
թանկարժեք իրերի համար. գլխազարդեր.

դաս 16. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
ինքնահոս գրիչներ. անձնագրերի կազմեր.

դաս 18. դրամապանակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. անվավոր տնտեսական 
պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ. 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար. պայուսակներ ալպինիստների համար. 
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
ճամպրուկներ. ճամփորդական կաշվե 
հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա). թղթա-
պայուսակներ (կաշեգալանտերեա). հովա-
նոցներ. բանալիների պատյաններ. սպորտային 
պայուսակներ. մորթեղեն. արևի հովանոցներ.

դաս 20. պատյաններ հագուստի 
համար (պահոց). կախաթևիկներ հագուստը 
տեղափոխելու համար.

դաս 21. ձգակախարաններ հագուստի 
համար. պրկակախաններ. ճտքակոշիկները 
հանելու հարմարանքներ. կոշիկի խոզանակներ. 

դաս 24. գործվածքներ կոշիկների 
տակդիրների համար.

դաս 25. հագուստի օձիքներ. գլխանոցներ 
(հագուստ). գոտիներ (հագուստ). շալեր. 
խալաթներ. սվիտերներ. պուլովերներ. 
շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ). կարճա-
գուլպաներ. կապեր կարճագուլպաների 
համար. կախակապեր. կապեր երկար 
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. 
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորա գլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 

տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. կոշիկների կրնկատակեր. 
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում 
է պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների 
ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). 
տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու 
(թիկնոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ. 
լողափի կոշիկ. գրպաններ հագուստի համար. 
պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). 
սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ. 
վերարկուներ. կոշիկների կրնկատակեր. 
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր 
կոշիկների համար. համազգեստ. բրդյա 
բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ 
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ). 
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողա-
զգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական 
կրծկալներ. բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. ներբաններ. կոշիկներ. 
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. 
սեպեր բուտսերի համար. սպորտային 
կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ). 
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. դիմակներ 
քնելու համար. պոնչոներ. սարոնգներ. 
դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). 
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սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման). 
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ. 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. կիսակոշիկներ. քուղերով կիսա-
կոշիկներ. գուլպաներ (երկար). կոշկեղեն. 
բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի հողաթափներ. 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ 
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). երկարաճիտ 
կոշիկներ. ներքնազգեստ. թասակներ (գլխարկ). 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). կաշվե 
հագուստ. հագուստ արհեստական կաշվից. 
թիկնոցներ. բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
դիմակներ քնելու համար.

դաս 26. ճարմանդներ հագուստի 
համար. սևեռակ-ճարմանդներ. ճարմանդներ 
տաբատակալների համար. ճարմանդներ 
գոտիների համար. ճարմանդներ իրանա-
կալների համար. կայծակ - ճարմանդներ. 
ճարմանդներ կոշիկների համար. կայծակ- 
ճարմանդներ պայուսակների համար. զարդեր 
հագուստի համար. զարդեր կոշկեղենի համար. 
փայլազարդեր հագուստի համար. թևկապեր.

դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում:

____________________

(210) 20192522  (111) 31285
(220) 06.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 06.12.2029
(730) «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 
փ.19, AM 
(442) 14.01.2020

(540) 

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

դաս 3. օծանելիք. կոշիկների խնամքի 
միջոցներ.

դաս 9. ակնոցների շղթաներ. ակնոցների 
նրբաքուղեր. ակնոցներ (օպտիկա). ակնոց-
ների ապակիներ. ակնոցների շրջանակներ. 
քթակնոցներ (պենսնե). ակնոցների պատ-
յաններ. արևապաշտպան ակնոցներ. 
սպորտային ակնոցներ. 3D ակնոցներ. սմարթ-
ակնոցներ.

դաս 14. մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). ականջօղեր. վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). վզնոցներ (թանկար-
ժեք իրեր). էլեկտրական ժամացույցներ. 
փողկապների սեղմիչներ. մեդալներ. 
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). ձեռքի 
ժամացույցներ. տուփեր ազնիվ մետաղներից. 
թևքաճարմանդներ. գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր). փողկապների գնդասեղներ. կրծքա-
նշաններ ազնիվ մետաղներից. օղակներ 
բանալիների համար (անջատովի օղակներ 
կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի 
համար). զարդատուփեր. նվերների տուփեր 
թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ 
թանկարժեք իրերի համար. գլխազարդեր.

դաս 16. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
ինքնահոս գրիչներ. անձնագրերի կազմեր.

դաս 18. դրամապանակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. անվավոր տնտեսական 
պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ. 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
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համար. պայուսակներ ալպինիստների համար. 
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
ճամպրուկներ. ճամփորդական կաշվե 
հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա). 
թղթա պայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
հովանոցներ. բանալիների պատյաններ. 
սպորտային պայուսակներ. մորթեղեն. արևի 
հովանոցներ.

դաս 20. պատյաններ հագուստի 
համար (պահոց). կախաթևիկներ հագուստը 
տեղափոխելու համար.

դաս 21. ձգակախարաններ հագուստի 
համար. պրկակախաններ. ճտքակոշիկները 
հանելու հարմարանքներ. կոշիկի խոզանակներ. 

դաս 24. գործվածքներ կոշիկների 
տակդիրների համար.

դաս 25. հագուստի օձիքներ. գլխանոցներ 
(հագուստ). գոտիներ (հագուստ). շալեր. 
խալաթներ. սվիտերներ. պուլովերներ. 
շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ). կարճա-
գուլպաներ. կապեր կարճագուլպաների 
համար. կախակապեր. կապեր երկար 
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. 
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիա-
ներ). կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. կոշիկների կրնկատակեր. 

փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում 
է պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների 
ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). 
տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու 
(թիկնոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ. 
լողափի կոշիկ. գրպաններ հագուստի համար. 
պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). 
սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ. 
վերարկուներ.կոշիկների կրնկատակեր. 
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր 
կոշիկների համար. համազգեստ. բրդյա 
բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ 
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ). 
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողա-
զգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական 
կրծկալներ. բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. ներբաններ. կոշիկներ. 
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. 
սեպեր բուտսերի համար. սպորտային 
կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ). 
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. դիմակներ 
քնելու համար. պոնչոներ. սարոնգներ. 
դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). 
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման). 
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ. 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
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ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. կիսակոշիկներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. գուլպաներ (երկար). կոշկեղեն. 
բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի հողաթափներ. 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ 
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). երկարաճիտ 
կոշիկներ. ներքնազգեստ. թասակներ (գլխարկ). 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). կաշվե 
հագուստ. հագուստ արհեստական կաշվից. 
թիկնոցներ. բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
դիմակներ քնելու համար.

դաս 26. ճարմանդներ հագուստի համար. 
սևեռակ-ճարմանդներ. ճարմանդներ տաբա-
տակալների համար. ճարմանդներ գոտիների 
համար. ճարմանդներ իրանակալների համար. 
կայծակ- ճարմանդներ. ճարմանդներ կոշիկների 
համար. կայծակ- ճարմանդներ պայուսակների 
համար. զարդեր հագուստի համար. զարդեր 
կոշկեղենի համար. փայլազարդեր հագուստի 
համար. թևկապեր.

դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում:

____________________

(210) 20192524  (111) 31286
(220) 06.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 06.12.2029
(730) «Արատտա փարթներս» ՍՊԸ, Երևան, 
Պուշկինի 54, բն. 8, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «1826» գրառումն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, ոսկեգույն, մուգ և բաց 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. թթու 
կաղամբ. մանրաթթու. թթու դրած մանր 
վարունգ. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. 
պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորաց-
րած բանջարեղեն. շաքարած մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. պտղամիս. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. տոմատի խյուս. տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. պահածոյացված 
լոբազգիներ. մրգային պահածոներ. բանջա-
րեղենի պահածոներ. պահածոյացված սխտոր. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված հատապտուղ ներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). տոմատի 
հյութ (ըմպելիք). մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային):

____________________

(210) 20192553  (111) 31287
(220) 10.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 10.12.2029
(730) Վաչագան Բաղդագյուլյան, Երևան, 
Ֆրունզեի 6, բն. 1ա, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 25. սպորտային հագուստ. 
դաս 28. սպորտային պարագաներ:

____________________
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(210) 20192570  (111) 31288
(220) 13.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 13.12.2029
(730) «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, սենյակ 209, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «WALLET» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
դրամավարկային գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ վճարահաշվարկային ծառայու-
թյուններ. վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ. բանկային ծառայություն-
ներ. դրամի փոխանակում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկի-
զելի պահարաններում. դրամահավաք-
ների կազմակերպում. փոխառությունների 
տրամադրում (ֆինանսավորում). ֆինանսա-
կան գնահատումներ (ապահովագրություն, 
բանկային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. ֆինանսավորում. 
ֆինանսական կառավարում. ֆինանսա-
կան վերլուծություն. խորհրդատվություն 
ֆինանսական հարցերով. սպասարկում 
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ 
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 

գործառնությունների առցանց իրականացում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում այլ 
անձանց համար. ֆինանսական հետա-
զոտություններ. դրամական միջոցների 
փոխանցում. էլեկտրանային փողի թողարկում 
և սպասարկում (շրջանառություն):

____________________

(210) 20192605  (111) 31289
(220) 18.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 18.12.2029
(730) Մանուկ Հարությունյան, Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Վարդգես Պետրոսյան 4, 
բն. 24, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ, այն է՝ բենզինային 

շարժիչով շղթայավոր սղոցներ և բենզինա-
յին շարժիչով խոտհձիչներ. հաստոցներ. 
էլեկտրական էներգիայով աշխատող 
գործիքներ. շարժիչներ, բացա ռությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառու թյամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող):

____________________

(210) 20192636  (111) 31290
(220) 20.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 20.12.2029
(730) «Սոֆի Դևոյանի մշակույթի կենտրոն» 
ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.Պտղնի, 1-ին փ., տուն 
18, AM 
(442) 14.01.2020
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(540) 

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

դաս 41. պարի դպրոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20192637  (111) 31291
(220) 20.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 20.12.2029
(730) Մայա Բալայանց, Երևան, Այգեձորի 
1-ին նրբ. 26/2, AMԵլենա Բալայանց, Երևան, 
Այգեձորի 1-ին նրբ. 26/2, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

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

դաս 14. ականջօղեր. շղթաներ. վզնոցներ. 
ձեռքի ժամացույցներ. մատանիներ. զարդա-
տուփեր.

դաս 18. պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ. շարֆեր. կոշկեղեն. 

գլխարկներ. ձեռնոցներ (հագուստ):
____________________

(210) 20192646 (111) 31292
(220) 23.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 23.12.2029
(730) Քոուլ Հաան ԷլԷլՍի, US 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. թղթապայուսակներ (կաշեգա-

լանտերեա), դրամապանակներ, ճամպրուկներ, 
ճամփորդական սնդուկներ, ճամփորդական 
պայուսակներ, թիկնապայուսակներ, կաշվե 
պայուսակներ, կանացի պայուսակներ, 
քսակներ, տնտեսական կաշվե պայուսակներ, 
բանալիների կաշվե պատյաններ, այցե-
քարտերի կալիչներ,  վարկային քարտերի 
կալիչներ. բանալիների բրելոկներ, ուղեբեռի 
ճամպրուկներ, կլատչ պայուսակներ, բոլոր 
տեսակի սպորտաձևերի համար նախատես-
ված պայուսակներ, սպորտային պայուսակներ. 
լողափի պայուսակներ. ուսապարկեր. գրպանի 
դրամապանակներ. հովանոցներ.

դաս 25. հագուստ տղամարդկանց, 
կանանց և երեխաների համար, այդ թվում՝  
ջինսեր, վարտիքներ, մարմնի ներքնամասի 
հագուստ.  շապիկներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, մարմնի վերնամասի հագուստ, 
գործած ժիլետներ, ուսակապերով մայկաներ, 
կիսաշրջազգեստներ, գուլպաներ, բաճկոններ 
(հագուստ), վերարկուներ, կիսատաբատներ, 
բլուզներ, սվիտերներ, բաճկոնակներ, 
շրջազգեստներ, վզպատներ, ձեռնոցներ, 
շալեր, կոմբինեզոններ, սպորտային 
հագուստ, թիկնոցներ, անջրանցիկ հագուստ, 
դահուկորդների հագուստ, լողազգեստ, 
ներքնա զգեստ, ֆուֆայկաներ, տրիկոտա-
ժեղեն. վզկապներ. կոշկեղեն, այդ թվում՝ 
երկարաճիտ կոշիկներ, կոշիկներ, կեդեր, 
բարձրակրունկ կոշիկներ, սանդալներ և 
հողաթափներ. գլխարկներ, այդ թվում՝ 
կեպիներ, բոլորագլխարկներ.

դաս 35. մանրածախ խանութների 
ծառայություններ և մանրածախ առցանց 
ծառայություններ կոսմետիկայի, ակնոցների, 
արևային ակնոցների, ժամացույցների, 
ոսկերչական իրերի, բջջային հեռախոսների 
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ծածկերի և պատյանների, թղթապայուսակ-
ների, դրամապանակների, ճամպրուկների, 
ճամփորդական սնդուկների, ճամփորդական 
պայուսակների, թիկնապայուսակների, կաշվե 
պայուսակների, կանացի պայուսակների, 
քսակների, տնտեսական կաշվե պայուսակների, 
բանալիների կաշվե պատյանների, այցե-
քարտերի կալիչների,  վարկային քարտերի 
կալիչների, թղթադրամների սեղմակների, 
բանալիների բրելոկների, ուղեբեռի ճամպ-
րուկների, կլատչ պայուսակների, բոլոր 
տեսակի սպորտաձևերի համար նախատես ված 
պայուսակների, սպորտային պայուսակների, 
լողափի պայուսակների, ուսապարկերի, 
գրպանի դրամապանակների, հովանոցների,  
տղամարդկանց, կանանց և երեխաների 
համար հագուստի, ջինսերի, վարտիքների, 
մարմնի ներքնամասի հագուստի.  շապիկների, 
կարճա թև (T-աձև) մայկաների, մարմնի վերնա-
մասի հագուստի, գործած ժիլետների, ուսակա-
պերով մայկաների, կիսաշրջազգեստների, 
գուլպաների, բաճկոնների, վերարկուների, 
կիսատաբատների, բլուզների, սվիտեր-
ների, բաճկոնակների, շրջազգեստների, 
վզպատների, ձեռնոցների, շալերի, 
կոմբինեզոնների, սպորտային հագուստի, 
թիկնոցների, անջրանցիկ հագուստի, 
դահուկորդների հագուստի, լողազգեստի, 
ներքնազգեստի, ֆուֆայկաների, տրիկո-
տաժեղենի, վզկապների, կոշկեղենի, երկա-
րաճիտ կոշիկների, կոշիկների, կեդերի, 
բարձրակրունկ կոշիկների, սանդալների, 
հողաթափների, գլխարկների, կեպիների, 
բոլորագլխարկների վաճառքի ոլորտում. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեու-
թյուն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. վաճառքի 
խթանում,  երրորդ անձանց համար մար-
քեթինգային (շուկայավարման) և գովազ-
դային ծառայությունների տրամադրում՝ նաև 
համացանցի միջոցով. առևտրային բիզնես 
և վարչարարական ծառայությունների տրա-
մադրում մանրածախ խանութների ֆրան-
չայզինգի և շահագործման ոլորտում՝ նաև 
համացանցի միջոցով։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192647  (111) 31293
(220) 23.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 23.12.2029
(730) Քոուլ Հաան ԷլԷլՍի, US 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. թղթապայուսակներ (կաշեգալան-

տերեա), դրամապանակներ, ճամպրուկներ, 
ճամփորդական սնդուկներ, ճամփորդական 
պայուսակներ, թիկնապայուսակներ, կաշվե 
պայուսակներ, կանացի պայուսակներ, 
քսակներ, տնտեսական կաշվե պայուսակներ, 
բանալիների կաշվե պատյաններ, այցե-
քարտերի կալիչներ,  վարկայինքարտերի 
կալիչ ներ. բանալիների բրելոկներ, ուղեբեռի 
ճամպրուկներ, կլատչ պայուսակներ, բոլոր 
տեսակի սպորտաձևերի համար նախատեսված 
պայուսակներ, սպորտային պայուսակներ. 
լողափի պայուսակներ. ուսապարկեր. գրպանի 
դրամապանակներ. հովանոցներ.

դաս 25. հագուստ տղամարդկանց, 
կանանց և երեխաների համար, այդ թվում՝  
ջինսեր, վարտիքներ, մարմնի ներքնամասի 
հագուստ.  շապիկներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, մարմնի վերնամասի հագուստ, 
գործած ժիլետներ, ուսակապերով մայկաներ, 
կիսաշրջազգեստներ, գուլպաներ, բաճկոն ներ 
(հագուստ), վերարկուներ, կիսատաբատներ, 
բլուզներ, սվիտերներ, բաճկոնակներ, 
շրջազգեստներ, վզպատներ, ձեռնոցներ, 
շալեր, կոմբինեզոններ, սպորտային 
հագուստ, թիկնոցներ, անջրանցիկ հագուստ, 
դահուկորդների հագուստ, լողազգեստ, 
ներքնազգեստ, ֆուֆայկաներ, տրիկոտաժեղեն. 
վզկապներ. կոշկեղեն, այդ թվում՝ երկարաճիտ 
կոշիկներ, կոշիկներ, կեդեր, բարձրակրունկ 
կոշիկներ, սանդալներ և հողաթափներ. 
գլխարկներ, այդ թվում՝ կեպիներ, 
բոլորագլխարկներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20192650  (111) 31294
(220) 24.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 24.12.2029
(730) «Վենթչ» ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ Աղբյուր 
55/26, բն. 93, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

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

դաս 9. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի):

____________________

(210) 20192715  (111) 31295
(220) 30.12.2019 (151) 12.08.2020
   (181) 30.12.2029
(730) «Մեդիա սիսթեմս» ՍՊԸ, Գյումրի, Վ. 
Սարգսյան փ., հեռուստաաշտարակի տարածք, 
AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

(511) 
դաս 35. խորհրդատվություն գոր-

ծա րարության կազ մակերպման և 
կառա  վարման հար ցերով. գովազդ. կոնյունկ-
տու րային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասա րակական հարաբերությունների 
բնագավառում. տնտեսական կանխատեսում. 
գործնական տեղեկատվություն. հասարա-
կական կարծիքի հետազոտում. քարտու-
ղարական ծառայություններ. մամուլի 
տեսություն. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարու-
թյան վերա  բերյալ խորհրդատվություն. 
խորհրդա տվություն գովազդային հաղոր-
դակ ցության ռազմավարության վերա-
բերյալ. լրատվամիջոցների հետ կապերի 
ծառայություններ. կորպորատիվ հաղոր-
դակցության ծառայություններ.

դաս 38. հեռակոնֆերանսներ. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում.

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում:

____________________

(210) 20200007 (111) 31296
(220) 09.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 09.01.2030
(730) «Էյ էն էմ» ՓԲԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/41, 
AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդա-
յին նյութերի. կրթադաստիարակչական 
ծառա յություններ. ձայնագրությունների 
վարձակալություն. գրքերը դուրս տալու 
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա-
յություններ. գրքերի հրատարակում. շար-
ժական գրադարանների ծառայություններ. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկա-
ցում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի  կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
բեռնելի և ոչ բեռնելի երաժշտության առցանց 
տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում:

____________________

(210) 20200008 (111) 31297
(220) 09.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 09.01.2030
(730) «Էյ էն էմ» ՓԲԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/41, 
AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 

մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդա-
յին նյութերի. կրթադաստիարակչա կան 
ծառայություններ. ձայնագրությունների 
վար ձակալություն. գրքերը դուրս տալու 
հնարա վորությամբ գրադարանների ծառայու-
թյուններ. գրքերի հրատարակում. շար-
ժական գրադարանների ծառայություններ. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային կամ կրթության նպատակներով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
բեռնելի և ոչ բեռնելի երաժշտության առցանց 
տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում:  

____________________

(210) 20200031  (111) 31298
(220) 13.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 13.01.2030
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20200039 (111) 31299
(220) 15.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 15.01.2030
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200057 (111) 31300
(220) 17.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 17.01.2030
(730) Աշոտ Փարսյան, Երևան, Կոմիտաս 56, 
բն. 74, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «CENTRO HISPANO» և «ԻՍՊԱՆԱԿԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 
մասնավորապես՝ իսպաներեն լեզվի ուսուցում. 
զվարճությունների ծառայություններ, մասնա-

վորապես՝ իսպանական մշակույթի վերաբեր-
յալ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար, մասնավորապես՝ 
իսպանական մշակույթի վերաբերյալ. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի), մասնավորապես՝ 
իսպաներեն լեզվի վերաբերյալ. հեռակա 
ուսուցում՝ մասնավորապես՝ իսպաներեն 
լեզվի վերաբերյալ. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ իսպա-
ներեն լեզվի վերաբերյալ. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ 
կրթություն) մասնավորապես՝ իսպանական 
մշակույթի վերաբերյալ.   ցուցահանդեսների  
կազմակեր պում մշակութային կամ կրթության 
նպատակ ներով, մասնավորապես՝ իսպանական 
մշակույթի վերաբերյալ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում, մասնավորապես՝ 
իսպաներեն լեզվի վերաբերյալ. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում, մասնավորապես՝ իսպաներեն 
լեզվի և իսպանական մշակույթի վերաբերյալ. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), մասնավորապես՝ 
իսպաներեն լեզվի վերաբերյալ. պարա-
հանդեսների կազմակերպում, մասնավորապես՝ 
իսպանական. թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ իսպաներեն 
լեզվի. համերգների կազմակերպում և 
անցկացում, մասնավորապես՝ իսպանական. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում), մասնավորապես՝ իսպաներեն 
լեզվի վերաբերյալ. բանավոր թարգմանողների 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ իսպաներեն 
լեզվի. մասնագիտական վերապատրաս-
տում, մասնավորապես՝ իսպաներեն լեզվի. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ իսպա-
ներեն լեզվի ուսուցում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում, 
մասնավորապես՝ իսպաներեն լեզվի. 
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից 
ներկայացվող մշակութային, կրթական 
կամ ժամանցային ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ իսպանական մշակույթի 
վերաբերյալ:

____________________
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(210) 20200061  (111) 31301
(220) 17.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 17.01.2030
(730) Ֆենոմենոն Էջընթս Լիմիթիդ, VG 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 7. էլեկտրամեխանիկական սարքեր 

ըմպելիքներ պատրաստելու համար, 
էմուլսացման կենցաղային էլեկտրական 
խառնիչներ, հաց կտրող մեքենաներ, 
պահածոների էլեկտրական բացիչներ, 
գորգա մաքրման էլեկտրական մեքենաներ և 
սարքեր, վակուումային զտման կենտրոնական 
կայանքներ, սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքի սրճաղացների, ամանեղեն լվացող 
մեքենաներ, խոհանոցային էլեկտրական 
ջարդիչներ խոհանոցային էլեկտրական 
աղացներ (մանրատիչներ), խառնիչ ներ 
(մեքենաներ), էլեկտրամեխանիկական սար-
քեր սննդամթերք պատրաստելու համար, 
խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ, 
կենցաղային էլեկտրական հյութամզիչներ, 
մեքենաներ բանջարեղեն տրորելու համար, 
էլեկտրական հյութամզիչներ, խոհանոցային 
էլեկտրական մեքենաներ, էլեկտրական 
դանակներ, մսաղացներ (մեքենաներ), 
բանջարեղեն և միրգ մաքրելու մեքենաներ, 
կարի մեքենաներ, փոշեկուլներ, փոշեկուլների 
պարկեր, փոշեկուլների ճկափողեր, լվացքի 
մեքենաներ (սպիտակեղենի համար), 
սպիտակեղենի մզիչ մեքենաներ, էլեկտրական 
գեներատորներ, էլեկտրական գործիքներ, 
ներառյալ՝ էլեկտրական գայլիկոնիչներ, 
անլար գայլիկոնիչներ, անլար գայլիկոնիչներ 
պտուտակահաններով, շրջանաձև էլեկտրական 
սղոցներ, անկյունային էլեկտրական սղոցներ, 
անկյան էլեկտրական փայլեցուցիչներ, անլար 
էլեկտրական պտուտակադարձիչներ.

դաս 11. օդորակիչներ, սարքվածքներ 
օդի սառեցման համար, ապարատներ 
օդի հոտազերծման համար, օդային 
չորուցիչներ, օդի զտման տեղակայանքներ, 

օդատաքացուցիչներ, օդաջեռուցիչներ, օդա-
ջեռուցիչներ (կալորիֆերներ), օդի մաքրման 
սարքեր և մեքենաներ, օդի մանրէազերծիչներ, 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավներ 
էլեկտրական շուտեփուկներ, վառարաններ 
հացաբուլկեղենի համար, կրակարաններ 
(մանղալներ), սարքավորանք տաք օդով 
բաղնիքների համար, սանիտարատեխնիկական 
տեղակայանքներ լոգարանների համար, 
ջերմակներ անկողնու համար, ըմպելիքներ 
սառեցնելու ապարատներ, կենտրոնական 
ջեռուցման ռադիատորներ, սառնարաններ, 
չորուցիչներ հագուստների համար, սուրճի 
էլեկտրական զտիչներ, էլեկտրական 
սրճեփներ, էլեկտրական լուծակորզիչներ 
սուրճի համար, սուրճ բովելու ապարատներ, 
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման 
կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր), 
սարքեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի 
ջերմային մշակման համար, տաքացման 
խոհանոցային սարքեր, էլեկտրական 
սպասք կերակուր պատրաստելու համար, 
սարքեր և տեղակայանքներ սառեցման 
համար, տեղակայանքներ և մեքենաներ 
սառեցման համար, հեղուկների սառեց-
ման տեղակայանքներ, տեղակայանքներ 
ջրի սառեցման համար, էլեկտրական 
ճարպաջեռոցներ, ջրազերծող սարքեր, 
չորացման ապարատներ և տեղակայանքներ, 
էլեկտրական վառարաններ, էներգախնայող 
լույսեր, կենցաղային էլեկտրական 
օդափոխիչներ, զտիչներ օդի լավորակման 
համար, զտիչներ խմելու ջրի համար, 
սառցարանային ապարատներ, մրգերը 
չորացնելու ապարատներ, գրիլի խոհանոցա-
յին ապարատներ, գրիլի խոհանոցային 
ապարատներ, չորուցիչներ մազերի համար, 
ապարատներ լվացասենյակներում ձեռքերը 
չորացնելու համար, լուսավորության համար 
ձեռքի լապտերներ, ծծակով շշերի էլեկտրական 
տաքացիչներ, ջեռուցիչներ վաննաների 
համար, ջեռուցման էլեկտրական սարքեր, 
ջեռուցման թիթեղներ, հաց թխելու տնային 
սարքեր, օդամաքրիչներ խոհանոցների 
համար, ջեռուցման սալեր, խոնավարարներ, 
մեքենաներ սառույց պահելու համար, սարքեր 
և մեքենաներ սառույց պատրաստելու համար, 
իոնացման սարքեր օդի մշակման համար, 
էլեկտրական թեյամաններ, խոհանոցային 
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վառարաններ (ջեռոցներ), լուսավորման 
լապտերներ, սպիտակեղենի էլեկտրական 
չորուցիչներ, միկրոալիքային վառարաններ 
(սնունդ պատրաստելու համար), վառարաններ, 
կերակուրներ տաքացնելու հարմարանքներ, 
լուսավորման փոխադրելի (դյուրակիր) սարքեր, 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավներ, 
էլեկտրական շուտեփուկներ, սառնարանային 
ապարատներ և մեքենաներ, սառնարանա-
յին սարքավորումներ և տեղակայանք-
ներ, սառնապահարաններ, սառնարանի 
խցիկներ, սառնարանային տարողություններ, 
սառնարաններ, շամփուր պարունակող 
հարմարանքներ միս տապակելու համար, գոլորշի 
արտադրող սարքեր, գոլորշու գեներատորներ 
խոհարարական նպատակներով, տնային 
օգտագործման գոլորշու գեներատորներ, 
գոլորշու արտադրման տեղակայանքներ, 
գոլորշի արտադրող վառարաններ, սննդի 
էլեկտրական գոլորշեփներ, մանրէազերծիչներ, 
վառարաններ (ջեռուցիչ սարքեր), 
հիմնակմախքներ վառարանների համար, 
հաց բովելու սարքեր (տոստեր), էլեկտրական 
վաֆլեկաղապարներ, ջրատաքացուցիչներ, 
ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաքրելու 
համար, ջրի բաշխիչներ (դիսպենսերներ), գինու 
էլեկտրական սառեցուցիչներ։
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________

(210) 20200087 (111) 31302
(220) 22.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 22.01.2030
(730) Ալվոգեն Ֆարմա Թրեյդինգ Յուրըփ 
ԵՕՕԴ, BG 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200110  (111) 31303
(220) 24.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 24.01.2030
(730) «Արմ-ռուս ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
8, բն. 59, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) Բացի «ARMSSR» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, ոսկեգույն, սպիտակ, սև, բաց 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20200128  (111) 31304
(220) 29.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 29.01.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Փայտյան, 
Երևան, Արաբկիր 33, տուն 13, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

35

ՄՄՄ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

1 7 .08 . 2020

(526) «COSMETICS» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. չոր օծանելիքներ:
____________________

(210) 20200133  (111) 31305
(220) 30.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 30.01.2030
(730) Էդգար Լադիկի Օհանյան, Երևան, Ավան, 
Բաբաջանյան 146, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. դրամապանակներ. թղթա-

պանակներ. բանալիների պատյաններ. 
սպորտային պայուսակներ.

դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ. բերետ-
ներ. բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտաժեղեն. 
քուղերով կիսակոշիկներ. տաբատակալներ. 
բռնցքամարտիկի վարտիքներ. ներքնազգեստ. 
գոտիներ. խալաթներ. սվիտերներ. կարճա-
գուլպաներ. միջատակեր. շապիկներ. հագուստ. 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. տաբատ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. բաճկոնակներ. հագուստ ջինսից. 
մուշտակներ. կիսավարտիքներ. վերարկուներ. 
բրդյա բաճկոններ. կոշիկներ. սպորտային 
կոշիկներ. կարճաթև մայկաներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ.

դաս 26. ճարմանդներ կոշիկի համար. 
կոճակներ. սևեռակ ճարմանդներ. մետա-
ղազարդեր. ճարմանդներ գոտիների 
համար. քուղեր կոշիկների համար. զարդեր 
կոշիկների համար. կայծակ ճարմանդներ. 
փայլազարդեր հագուստի համար. ճար-

մանդներ. տարբերանշաններ ոչ ազնիվ 
մետաղից. տաքացնելու միջոցով կպչող 
(սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածագործա-
կան իրեր (արդուզարդի ապրանքներ). 
կոճակ խորհրդանշաններ. հուռութներ 
(կախազարդեր), բացի թանկարժեք իրերի, 
բանալիների օղակների կամ շղթաների համար 
նախատեսվածներից:

____________________

(210) 20200155  (111) 31306
(220) 31.01.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 31.01.2030
(730) «Զվարթնոց- գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 
104, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. թաց անձեռոցիկներ, այն է՝ 

կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. ականջի չոփիկներ, այն է՝ 
բամբակյա փայտիկներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. բամբակ, այն 
է՝ դիմահարդարումը հեռացնող պատ-
րաստուկներով տոգորված բամբակ:

____________________

(210) 20200188 (111) 31307
(220) 04.02.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 04.02.2030
(730) Արտաշես Ստեփանյան, Երևան, Րաֆֆու 
39,  բն. 1, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավտոմեքենաների ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. ավտո-
պահեստամասերի վաճառք.

դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում.

դաս 39. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
ապրանքների առաքում. ավտոմոբիլային 
փոխադրումներ. տրանսպորտային միջոցների 
քարշակում վնասվածքի դեպքում. 

դաս 41. հեռուստատեսային և առցանց 
ներբեռնվող հաղորդաշարերի պատրաստում. 
ավտոմեքենաների մրցարշավների կազմա-
կերպում. ավտոդպրոցների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200243 (111) 31308
(220) 10.02.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 10.02.2030
(730) Արմեն Սարգսյան, Շիրակի մարզ, գ. 
Հառիճ, փ. 7, տուն 12, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «RESTAURANT», «մոտ» և «1996» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ).  ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200264 (111) 31309
(220) 13.02.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 13.02.2030
(730) «Ֆրեշ 1» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, 
Ս. Օհանյան փ., նրբ. 1, տուն 19, AM 

(442) 02.03.2020
(540) 

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

դաս 35. սուպերմարկետներում մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20200272  (111) 31310
(220) 14.02.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 14.02.2030
(730) Հարություն Ռուսլանի Շառոյան, Երևան, 
Մանանդյան 9, բն. 20, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) 37-րդ դասի ծառայությունների համար 
«MASTER» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. լիցքավորված տոներային քար-
թրիջներ տպիչների և լուսապատճենա հանող 
ապարատների համար.

դաս 37. լուսանկարչական ապարատների 
վերանորոգում. էլեկտրասարքերի տեղա-
դրում և վերանորոգում. գրասենյակային 
սարքավորումների և տեխնիկայի տեղադրում, 
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վերանորոգում և տեխնիկական սպասար-
կում. հրդեհային ազդասարքերի տեղադրում 
և վերանորոգում. հակաառևանգման համա-
կարգերի տեղադրում և վերանորոգում. 
սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական սպասարկում 
և վերանորոգում. ջեռուցման սարքավորում-
ների տեղադրում և վերանորոգում. 
անկիզելի պահարանների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. օդի լավորակման 
սարքավորումների տեղադրում և վերա-
նորոգում. խոհանոցային սարքավորումների 
տեղադրում. կինոպրոյեկտորների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
հեռախոսների տեղադրում և վերանորոգում. 
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում և 
վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում. 
տոներային քարթրիջների լիցքավորման 
ծառայություններ. թանաքային քարթրիջների 
լիցքավորման ծառայություններ:

____________________

(210) 20200330 (111) 31311
(220) 21.02.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 21.02.2030
(730) «Գրինբոու» ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի 9, բն. 
28, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

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

դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. քիմիական 
հավելանյութեր մոտորային վառելիքի համար. 
մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար. նյութեր 
ջուրը փափկացնելու համար. ակտիվացրած 
ածուխ. ագար-ագար արդյունաբերական 
նպատակների համար. կցող նյութեր բետոնի 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար, բացառությամբ ֆունգիցիդների, 
հերբիցիդների, միջատասպանների և մակա-

բուծասպանների. սպիտակուցներ (կենդա-
նական կամ բուսական, հումք). էթիլային 
սպիրտ. ալդեհիդներ. ծովային ջրիմուռներ 
(պարարտանյութեր). քիմիական նյութեր 
սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. շիբ 
(պաղլեղ). քիմիկատներ հողը պարարտաց-
նելու համար. հեղուկ անջուր ամոնիակ. 
փայտածուխ. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). 
ազոտական պարարտանյութեր. կալցիումի 
ցիանամիդ ազոտական պարարտանյութեր. 
պարարտանյութեր. պարարտանյութերի պատ-
րաստուկներ. քիմիական հավելանյութեր 
ֆունգիցիդների համար. քիմիկատներ այգե-
գործության և բանջարաբուծության համար. 
բացառությամբ ֆունգիցիդների. հերբիցիդ-
ների, միջատասպանների և մակաբուծա-
սպանների. ֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). 
սուպերֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). 
աղեր (պարարտանյութեր). քիմիկատներ 
անտառային տնտեսության համար, բացա-
ռությամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
միջատասպանների և մակաբուծասպանների. 
տորֆ (պարարտանյութ). պատրաստուկներ 
բույսերի աճը կարգավորելու համար. 
միկրոտարրերով հարստացված պատ-
րաստուկներ բույսերի համար. բուսահող 
(հումուս) հողը պարարտացնելու համար. 
պարարտանյութեր ձկան ալյուրից. հողային 
խառնուրդներ թաղարային մշակաբույսերի 
համար. օրգանական թափուկներ 
(պարարտանյութ). թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտ) կոսմետիկայի արտադրության 
համար. գիպս որպես պարարտանյութ 
օգտա գործելու համար. քիմիական նյութեր 
հացահատիկային բույսերի հիվանդությունների 
կանխարգելման համար. պատրաստուկներ 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 

դաս 5. միջատասպան միջոցներ. կալոմել 
(ֆունգիցիդ). ֆունգիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). պեստիցիդներ. բույսերի 
էքստրակտներ բժշկական նպատակների 
համար:

____________________

(210) 20200344 (111) 31312
(220) 21.02.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 21.02.2030
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(730) «Նորթ պրոմիս» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոսի 
75, բն. 2, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

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

դաս 18. թիկնապայուսակներ. կանացի 
պայուսակների հիմնակմախքներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
կռնապայուսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
կենգուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու 
համար. պայուսակներ. դրամապանակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. վարկային 
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ).

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն.
դաս 35. թիկնապայուսակների, կանացի 

պայուսակների հիմնակմախքների, ծովափի 
պայուսակների, կանացի պայուսակների, 
կռնապայուսակների, սպորտային պայու-
սակների, երեխաներ կրելու համար 
կենգուրու պայուսակների, պայուսակ-
ների, դրամապանակների, տնտեսական 
պայուսակների, վարկային քարտերի 
պատյանների (դրամապանակների), հագուստի, 
կոշկեղենի մանրածախ վաճառք։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200346 (111) 31313
(220) 24.02.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 24.02.2030
(730) «Մորուս» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմի 89, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «SYUNIK» և «GORIS» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
(C0:M0:Y0:K100) և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. թթի օղի:
____________________

(210) 20200387 (111) 31314
(220) 27.02.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 27.02.2030
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա-

տնտեսության. այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ օգտագործելու համար. 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ բույ-
սերի ամրացման համար. քիմիական 
կամ կենսաբանական պատրաստուկներ 
բույսերը սթրեսից պաշտպանելու համար. 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
սերմերի մշակման համար. սերմերի գեներ 
գյուղատնտեսական արտադրության համար. 
մակերևու թային ակտիվ նյութեր արդյունա-
բերական նպատակների համար.

դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու և դրանց դեմ պայքարելու համար. 
միջատասպան միջոցներ, ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200451  (111) 31315
(220) 05.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 05.03.2030
(730) Հայքընեքթ վիրտուալ հարթակ հիմնա-
դրամ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 9, AM 
(442) 01.04.2020
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(540) 

(511) 
դաս 35. տեղեկատվության հավա-

քում տվյալների համակարգչային հիմնա-
պաշարներում. տվյալների և գրավոր 
հաղորդագրությունների գրանցում. տվյալ-
ների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում. 

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. 

դաս 38. տեսակոնֆերանսների համար 
կապի ծառայությունների տրամադրում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
համացանցում բանավեճային համաժողով-
ների հասանելիության ապահովում. հեռա-
կոնֆերանսներ. տվյալների հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. 

դաս 39. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
պահպանում էլեկտրոնային սարքերի վրա.

դաս 41. օգտագործողների կարծիքների 
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային 
նպատակներով. օգտագործողների վարկա-
նիշների տրամադրում զվարճությունների 
կամ մշակութային նպատակներով. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 

դաս 42. հարթակ որպես ծառայություն 
(PaaS). ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն. համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. ինտերնետի 
համար որոնման միջոցների տրամադրում. 
տվյալների էլեկտրոնային պահպանում. 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ չարտոնված 
մուտքերը կամ տվյալների կոտրանքը 

հայտնաբերելու համար. օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ՝ օգտագործելով 
մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան առցանց 
ծրագրային ապահովման հավելվածների 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 

դաս 45. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. ֆիզիկական անձանց վերա-
բերյալ տեղեկատվության հավաքում:

____________________

(210) 20200503 (111) 31316
(220) 12.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 12.03.2030
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ գինիներ 
(Արենի տեսակի խաղողից պատրաստված):

____________________

(210) 20200506 (111) 31317
(220) 12.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 12.03.2030
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(730) «ՋիԷյչԲի» ՍՊԸ, Երևան, Անտառային 3, 
բն. 2, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար.

դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20200515  (111) 31318
(220) 13.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 13.03.2030
(730) Կոմպանի Ժերվե Դանոն, FR 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք և նրանց 

փոխարինիչներ. կաթի փոշի. խտացրած, 
բուրավետացված և հարած կաթ. կաթի հիմքով 
աղանդեր (հրուշակեղեն). յոգուրտ. յոգուրտի 
հիմքով ըմպելիքներ. կաթնաշոռ. ըմպելիքներ, 
որոնք բաղկացած են հիմնականում կաթից 
կամ կաթնամթերքից. կաթնային ըմպելիքներ, 
մասնավորապես՝ կաթի հիմքով. մրգերից 
բաղկացած կաթնային ըմպելիքներ. թթվային 
խմորումով սովորական կամ  բուրավետաց-
ված կաթնամթերք. բուսական հիմքով կաթի 
փոխարինիչներ.  բույսերից կամ ընկույզից պատ-
րաստված կաթնամթերքի փոխարինիչներ. 
մրգային կամ բանջարեղենային ըմպելիքներ, 
մասնավորապես՝ կաթի հիմքով. կոմպոտներ. 
մրգային պյուրե:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200539 (111) 31319
(220) 16.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 16.03.2030

(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու “Կոմպանիա «Միր Վկուսա»”, RU 
(442) 01.04.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ դարչնագույն, շագանակագույն, սև, բեժ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիրներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200540 (111) 31320
(220) 16.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 16.03.2030
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու “Կոմպանիա «Միր Վկուսա»”, RU 
(442) 01.04.2020
(540) 
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(526) «ИНГРЕДИЕНТЫ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОГО РАЙОНА» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանագույն, կարմիր, ծխախոտագույն, դեղին, 
սև, դարչնագույն, բաց և մուգ շագանակագույն 
և բեժ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիրներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200558 (111) 31321
(220) 18.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 18.03.2030
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, 
AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

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

դաս 5. մանկական խանձարուրներ. 
ման կական կիսավարտիք-խանձարուրներ. 
միանգամյա օգտագործման լողալու խանձա-
րուրներ երեխաների համար. բազմակի 
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երե-
խաների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200559 (111) 31322
(220) 18.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 18.03.2030
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, 
AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

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

դաս 5. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. 
ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). հիգիենիկ 
տամպոններ կանանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200566 (111) 31323
(220) 19.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 19.03.2030
(730) «Մուլտի գրուպ» Կոնցեռն ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 21, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

____________________
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(210) 20200567 (111) 31324
(220) 19.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 19.03.2030
(730) «Մուլտի գրուպ» Կոնցեռն ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 21, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

____________________

(210) 20200570 (111) 31325
(220) 19.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 19.03.2030
(730) «Մուլտի գրուպ» Կոնցեռն ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 21, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

____________________

(210) 20200575 (111) 31326
(220) 20.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 20.03.2030
(730) «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց 
13, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 36. տարաժամկետ մարման 

վարկեր. միջնորդային գործունեություն. 
վարկային գործակալությունների ծառա-
յություններ. պարտքերի բռնագանձման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապա հովա գրման միջնորդություն. բան-
կային ծառայություններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 

ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի պահա-
րաններում. փոխառությունների տրամադրում 
(ֆինանսավորում). ֆինանսական գնա-
հատումներ (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք. ֆակ-
տորինգ. ֆինանսավորում. ֆինանսական 
կառավարում. փոխատվության տրամադրում 
գրավի դիմաց. հիփոթեքային վարկեր 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. խորհրդատվություն ֆինան-
սական հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում. 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով 
Ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե թղթերի 
թողարկում. վարկային քարտերի թողարկում. 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություն-
ներ. ֆինանսական հովանավորություն. 
բանկային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. ածխածնային վարկեր 
իրականացնելու միջնորդություն. վարկավորում 
գրավի դիմաց. պահեստային հիմնադրամ-
ների ծառայություններ. խնայողական 
հիմնադրամների ծառայություններ. միջնոր-
դային ծառայություններ խորհրդատվություն 
պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավոր-
ման կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. հիմնադրամների տեղաբաշխում. 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար. միջնորդական 
գործարքներ կապված արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց. ապահովագրություն:

____________________

(210) 20200612  (111) 31327
(220) 26.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 26.03.2030
(730) Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյ-
թիդ, US 
(442) 16.04.2020
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, մանուշակագույն և բաց կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկու թյան և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ,  համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
համակարգչային ծրագրեր (գրառված կամ 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում). համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. hամակարգչային սարքավորումներ 
և համակարգչային ծրագրային ապահովում 
(գրառված և(կամ) ներբեռնելի) վճարում-
ների, դրամագործության, վարկաքար-
տերի, հաշվեքարտերի, վճարաքարտերի, 
ավտոմատացված դրամամեքենաների 
(բանկոմատների), կուտակված գումարի, 
էլեկտրոնային դրամամիջոցների փոխան-
ցումների, էլեկտրոնային վճարումների, 
հաշվեվճարների տվյալների էլեկտրոնային 
մշակման և փոխանցման, կանխիկ 
վճարումների, գործարքների իսկության, 
երթուղման, իրավազորության տրամա-
դրման, կարգավորման և վերահսկման, 
խարդախությունների բացահայտման և 
վերահսկման, աղետներից և վթարներից 
առաջացած վնասների և կորուստների 

վերականգնման և ծածկագրման, գաղտնա-
գրման ծառայությունների աջակցման, 
իրականացման դյուրացման և կառավարման 
համար. հեռահաղորդակցական և էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ, այն է` տվյալների, 
ներառյալ՝ ձայնի և պատկերների գրառման, 
հաղորդման և վերարտադրման սարքեր. 
հաշվիչ մեքենաներ. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով ֆինանսական 
հաշիվների և հաշվետվությունների հետև-
ման, կառավարման և վերլուծման սարքեր. 
համակարգչային սարքավորումներ և ծրա-
գրային ապահովում, այն է՝ տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 
զարգացման, տեխնիկական սպասարկման 
և օգտագործման համար. հիշողության 
քարտերի ընթերցման համակարգեր և 
հիշողություններում, այն է՝ ինտեգրալային 
սխեմայով հիշողություններում և բանկային 
քարտերի հիշողություններում պահպանվող 
տվյալների ընթերցման համակարգեր. 
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումներ. 
տպիչ սարքեր, այդ թվում՝ տվյալների 
մշակման համակարգերի և ֆինանսական 
գործարքների համակարգերի տպիչ սարքեր. 
կոդավորիչներ և ապակոդավորիչներ. մոդեմ-
ներ. համակարգչային սարքավորումներ 
և ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային 
միջոցներով անլար ցանցերի, համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի և (կամ) շարժական 
հեռահաղորդակցական սարքերի միջոցով 
իրականացվող վճարային գործարքների 
աջակցման և դյուրացման համար. 
համակարգչային սարքավորումներ և 
ծածկա գրման համակարգչային ծրագրեր, 
ծածկագրման բանալիներ, թվային 
վկայագրեր, թվային ստորագրություններ, 
համակարգչային ծրագրեր անհատների, 
բանկային և ֆինանսական հիմնարկների 
կողմից օգտագործվող սպառողների 
գաղտնի տեղեկատվության որոնման և 
փոխանցման և տվյալների անվտանգ 
պահպանման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և սարքավորումներ՝ 
գործողության մոտակա շառավղով կապի 
(NFC) սարքերի և ռադիոհաճախականության 
նույնականացման (RFID) սարքերի նույնա-
կանացման և վավերացման աջակցման 
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և դյուրացման համար. համակարգչային 
ծրագրեր և ապարատներ, որոնք ներառում 
են էլեկտրոնային թվային դրամապանակ, 
որը պահպանում է հաճախորդի հաշվի 
մասին տեղեկատվություն առևտրի կետերում 
կուպոններին, վաուչերներին, վաուչերների 
ծածկագրերին, վերադարձվող ավելցուկ 
գումարին մուտք գործելու և հավատարմության 
կամ դրամային պարգևատրում ստանալու 
համար, ինչը կարող է ավանդադրվել իրենց 
հաշիվներին. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և կիրառական ծրա-
գրեր էլեկտրոնային թվային դրամապանակ 
ներառող շարժական հեռախոսների և այլ 
թվային սարքերի համար, որոնք հնարավորու-
թյուն են ընձեռում օգտատերերին մուտք 
գործել գների համեմատման մասին 
տեղեկատվությանը, ապրանքների դիտմանը 
և ապրանքների մասին ակնարկներին ու 
կարծիքներին, երրորդ անձանց առևտրին 
վերաբերող վեբկայքերի հղումներին և 
զեղչերի մասին տեղեկատվությանը. անհպում 
վճարային տերմինալների հետ օգտագործվող 
կիրառական ծրագրեր, որոնք առևտուր 
իրականացնողներին հնարավորություն են 
ընձեռում կատարել անհպում շարժական 
առևտրային գործարքներ, հավատարմության 
հավաստագրերի անհպում ցուցադրում 
և կուպոնների, զեղչերի, վերադարձվող 
ավելցուկ գումարի, վաուչերների և հատուկ 
առաջարկների անհպում մարում. կիրառական 
ծրագրեր, որոնք առևտուր իրականացնողներին 
հնարավորություն են ընձեռում անհպում RFID 
կամ NFC կապով անմիջականորեն սպառողների 
շարժական հեռահաղորդակցական սար-
քերին փոխանցել կուպոններ, վերադարձվող 
ավելցուկ գումարներ, զեղչեր, վաուչերներ և 
հատուկ առաջարկներ. կիրառական ծրագրեր, 
որոնք առևտուր իրականացնողներին 
հնարավորություն են ընձեռում տեղադրել 
հայտարարությունների սմարթ տախտակներ 
մանրածախ և մեծածախ առևտրի խանութների 
ներսում, որոնց սպառողները կարող են միանալ 
իրենց շարժական հեռահաղորդակցական 
սարքերի միջոցով՝ անհպում RFID կամ NFC 
կապով տրամադրվող կուպոններին, զեղչերին, 
վերադարձվող ավելցուկ գումարներին, 
վաուչերներին և հատուկ առաջարկներին 

մուտք գործելու համար. ինտեգրալային 
միկրոսխեմաներ շարժական հեռախոսներում, 
NFC և RFID սարքերում օգտագործման 
համար. մագնիսական ծածկագրով 
քարտեր և ինտեգրալային սխեմայով չիպեր 
(սմարթ-քարտեր) պարունակող քարտեր. 
անվտանգության ծածկագրված անցաքարտեր. 
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված 
քարտեր իսկության ճանաչման նպատակով. 
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված 
քարտեր ինքնության ճանաչման նպատակով.  
հոլոգրամային քարտեր (ծածկագրված). 
վարկային վճարաքարտեր (որոշակի խանութի), 
բանկային քարտեր, վարկաքարտեր, 
հաշվեքարտեր, չիպային քարտեր, կուտակված 
գումարով քարտեր, էլեկտրոնային տեղեկակիր 
քարտեր, վճարաքարտեր և ծածկագրված 
վճարաքարտեր. բանկային քարտեր, այն 
է՝ մագնիսական ծածկագրով բանկային 
քարտեր և մագնիսական հիշողությունների և 
ինտեգրալային սխեմայով հիշողությունների 
օգտագործմամբ բանկային քարտեր.  
վճարաքարտի ընթերցիչներ. մագնիսական 
ծածկագրով քարտի ընթերցիչներ, 
էլեկտրոնային տեղեկակիր քարտի ընթեր-
ցիչներ, էլեկտրոնային ծածկագրման սարքա-
վորումներ, համակարգչային սարքավորումն եր, 
համակարգչային վերջնասարքեր (տեր-
մինալներ), համակարգչային ծրագրեր` 
ֆինանսական ծառայությունների, դրամա-
գործության և հեռահաղորդակցական 
արդյունա բերության մեջ օգտագործման 
համար. համակարգչային ծրագրեր, որոնք 
մշակված են սմարթ-քարտերը վերջնասար_
քերի (տերմինալների) և ընթերցիչների 
հետ փոխգործելու համար. հեռախոսներում 
և հաղորդակցական այլ սարքերում 
ներկառուցված համակարգչային չիպեր. 
հեռահաղորդակցական սարքավորումներ. 
առևտրի կետում գործարքի կատարման 
տերմինալներ և համակարգչային ծրագրեր՝ 
գործարքի, նույնականացման և ֆինանսական 
տեղեկատվության փոխանցման, ցուցա-
դրման և պահման համար ֆինանսական 
ծառայությունների, դրամագործության և հեռա-
հաղորդակցական արդյունաբերության մեջ 
օգտագործման համար. ռադիոհաճախական 
նույնականացման սարքեր (տրանսպոնդերներ). 
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էլեկտրոնային վավերացման սարքեր վարկային 
վճարաքարտերի (որոշ խանութների), 
բան կային քարտերի, վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի իսկության 
հաստատման համար. ավտոմատաց-
ված դրամամեքենաներ (բանկոմատներ). 
համա կարգչային ծայրամասային սարքեր 
և էլեկտրոնային ապրանքներ, այն է` 
հաշվասարքեր, էլեկտրոնային օրգանայզերներ, 
էլեկտրոնային նոթատետրեր, գրպանի 
օրագրքեր, շարժական հեռախոսներ, բջջային 
հեռախոսներ, շարժական կամ բջջային  
հեռախոսների լսափողեր, պլանշետային 
համակարգիչներ, թվային ընթերցիչներ և 
անձնական թվային օգնական սարքեր (PDAs) և 
վթարային ազդասարքեր. մկնիկների գորգեր. 
կրակմարիչներ. մասեր և կցամասեր բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.  խորհրդատվական ծառա յու-
թյուններ գործարարության ասպարե զում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. առևտրային տեղեկատվու-
թյան գործակալությունների ծառայություններ. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. գների համեմատման 
ծառայություններ. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. շուկայավարման (մարքե-
թինգի) վերաբերյալ խորհրդատվություն. 
շուկայի հետազոտություններ. քարտատերերի 
գնորդական վարքագծի հետևում, վերլուծում, 
կանխատեսում, տեղեկատվության տրամա-
դրում և հաշվետվության կազմում. երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
վաճառքի խթանում՝ վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի օգտա-
գործումից ստացած պարգևատրումների 
և խրախուսանքների միջոցով. պարգևա-
տրումային և հավատարմության ծրագրերի 
վարչարարություն գործարարության ասպա-
րեզում. օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
և գործարարության կառավարման հար-

ցերում. առևտրային գործունեության գնա-
հատում. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. շուկայա-
վարման (մարքեթինգի) ուսումնասիրություն-
ներ. վիճակագրական տեղեկատվություն 
(գործարարության ասպարեզում). հաշիվների 
հաշվետվությունների կազմում, հաշիվների 
քաղվածքների պատրաստում.  հաշվապա հա կան 
գրքերի վարում, հաշվապահական հաշ վառման 
վարում. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ. 
ծառա յություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդային 
թռուցիկների և բրոշյուրների թողարկում. 
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով տրամադրվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ վարկաքարտերի և 
հաշվեքարտերի տրամադրման ոլորտում. 
առցանց համակարգով, ցանցերի կամ այլ 
էլեկտրոնային միջոցներով տրամադրվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի տրա-
մադրման վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվության օգտա-
գործմամբ. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում և վերահսկում. 
երրորդ անձանց համերգների և մշակութային 
միջոցառումների անցկացման խթանում, 
գովազդում և օժանդակում, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. փոխադրումների, ճանա-
պար հորդությունների, հյուրանոցների, ժամա-
նակավոր կացարանների, սննդամթերքի ու 
կերակուրների, սպորտի, զվարճությունների և 
տեսարժան վայրերի գովազդ. առցանց ռեժիմում 
համացանցի և այլ համակարգչային ցանցերի 
միջոցով ապրանքների և ծառայությունների 
գնմանը վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսական փաստաթղթերի 
և հաշվետվության վարում. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. խորհրդա-
տվություն ֆինանսական հարցերով. 
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ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում. 
ֆինանսական հովանավորություն. ֆինան-
սական ծառայություններ, այն է՝ բանկային, 
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, վարկային 
վճարաքարտերի (որոշակի խանութի), 
կուտակված գումարով քարտերի միջոցով 
առաջարկվող կանխավճարային քարտերի 
ծառայություններ, էլեկտրոնային վարկային և 
դեբետային գործարքներ, հաշիվների վճարման 
և ներկայացման ծառայություններ, կանխիկ 
վճարումների ծառայություններ, վճարագրերի 
իսկության ստուգում, վճարագրերի կան-
խիկացում, պահպանվող արժեքներին և 
ավանդներին մուտքի տրամադրման և 
ավտոմատացված դրամամեքենաների (բանկո-
մատների) ծառայություններ, գործարքների 
իրավազորության ստուգման և հաշիվների 
վճարման հարցերով ծառայություններ, 
գործարքների համաձայնեցում և ստուգում, 
դրամամիջոցների և կանխիկի կառավարում, 
համախմբված դրամամիջոցների վճարում, 
տարաձայնությունների և վեճերի համախմբված 
ուսումնասիրում ու կարգավորում, տվյալների 
պահոցների և հաճախորդի վերաբերյալ հստակ 
տեղեկատվության և դրանց փոխանցման, 
մուտքի տրամադրման,  կարգավորման, 
համաձայնեցման և ստուգման վերաբերյալ 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
և դրամամիջոցների շարժի ծառայություններ 
վճարաքարտերի ոլորտում, էլեկտրոնային 
վճարումների մշակման ծառայություններ, 
վճարումների գործարքների իսկության 
ստուգման, հաստատման և վերահսկման 
ծառայություններ, դրամամիջոցների փոխանց-
ման ծառայություններ, այն է՝ հասարակական 
համակարգչային ցանցերի միջոցով անվտանգ 
էլեկտրոնային կանխիկ գործարքներ և 
էլեկտրոնային կանխիկ փոխանցումներ՝ 
էլեկտրոնային առևտրի խթանման և 
դյուրացման համար. ֆինանսական տեղե-
կատվության տրամադրում, այն է՝ վար-
կաքարտերի և հաշվեքարտերի տվյալներ և 
հաշվետվություններ, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով և տարադրամի փոխանակման 
ծառայություններ, ֆինանսական գնահատում և 
ռիսկերի կառավարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար սպառողական 

վարկերի ոլորտում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տարածում համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով, անվտանգ 
տեղեկատվական համակարգչային ցանցի 
միջոցով տրամադրվող ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում և նշված բոլոր 
ծառայություններին վերաբերող խորհրդա-
տվություն. մանրածախ առևտրին աջակցող 
ֆինանսական ծառայություններ, որոնք 
տրամադրվում են շարժական հեռա-
հաղորդակցական միջոցներով, այն է՝ անլար 
սարքերի միջոցով վճարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային ցանցերի միջոցով մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսա կան 
վերլուծություն և խորհրդատվություն ֆինան-
սական հարցերով. բանկային ծառայություններ 
և  վարկային ծառայություններ. բանկային 
գործարքների, վճարային, վարկավորման, 
դեբետային, կանխիկ վճարային ծառա-
յություններ և պահպանվող արժեքներին, 
նախօրոք վճարված ավանդներին մուտքի 
տրամադրման ծառայություններ. վճարա գրերի 
իսկության ստուգում. ֆինանսական 
գործարքների մշակում, ինչպես առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կամ հեռահաղորդակցական 
միջոցներով, այնպես էլ առևտրի վայրերում. 
քարտատերերի կողմից ավտոմատացված 
դրամամեքենաների միջոցով իրականացված 
ֆինանսական գործարքների մշակում. 
ավտոմատացված դրամամեքենաների միջոցով 
քարտատերերին հաշվեկշռի մասին տվյալների, 
ավանդների և հաշվից գումարների 
տրամադրում. ֆինանսական կարգավորման, 
հաշիվների վճարման և իրավազորության 
ստուգման ծառայություններ՝ կապված 
ֆինանսական վճարումների գործարքների 
մշակման հետ. ճանապարհորդություն ների 
ապահովագրություն.  ճամփորդական վճարա-
գրերի և ճամփորդական կտրոնների թողար-
կում և մարում. վճարողների իրավասության 
հաստատման ծառայություններ. ֆինանսական 
տեղեկատվության ստուգում և վերահսկում. 
ֆինանսական փաստաթղթերի վարում և 
գրառումների տեխնիկական օժանդակություն.   
հեռավոր փոխանցումների ծառայություններ. 
կուտակված գումարով էլեկտրոնային 
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դրամապանակի ծառայություններ, էլեկտրո-
նային վճարային համակարգերի ծառայու-
թյուններ և գործարքների իրավազորության 
ստուգման, կարգավորման ու հաշիվների 
վճարման ծառայություններ. ռադիո-
հաճախական նույնականացման սարքերի 
(տրանսպոնդերների) միջոցով տրամադրվող 
դեբետային և վարկային ծառայություններ. 
կապի և հեռահաղորդակցական սարքերի 
միջոցով տրամադրվող դեբետային և վարկային 
ծառայություններ. մանրածախ առևտրին 
աջակցող ֆինանսական ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են շարժական 
հեռահաղորդակցական միջոցներով, այդ 
թվում՝ անլար սարքերի միջոցով վճարման 
ծառայություններ.  հեռախոսային և հեռա-
հաղորդակցական կապով վարկային և 
դեբետային գործարքների մշակում. մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
ցանցերի միջոցով կամ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվություն օգտագործող 
այլ էլեկտրոնային միջոցներով. դրամա-
միջոցների փոխանցման ծառայություններ, այն 
է՝ դրամամիջոցների, այդ թվում՝ էլեկտրոնային 
դրամամիջոցների և էլեկտրոնային դրամա-
պանակի անվտանգ փոխանցում համա-
կարգչային ցանցերի միջոցով, որտեղ մուտքն 
ապահովվում է սմարթ-քարտերի միջոցով. վեբ-
կայքերի միջոցով տրամադրվող հաշիվների 
վճարման ծառայություններ. հաշիվների 
վճարման մասին տվյալների էլեկտրոնային 
մշակումով և փոխանցումով համաշխարհային 
համակագչային ցանցով տրամադրվող 
էլեկտրոնային բանկային ծառայություններ, 
բջջային կապով տրամադրվող էլեկտրոնային 
բանկային ծառայություններ, էլեկտրոնային 
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). բանկերի միջև 
փոխանցումների ծառայություններ, այն է՝ 
անմիջականորեն բանկից բանկ դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցումներ և 
հեռախոսով բանկային հաշվի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
ռեժիմում տրամադրվող բանկային 
ծառայություններ. հեռախոսով և համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի կամ 
համացանցի միջոցով տրամադրվող 

ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսա կան 
ծառայություններ, այն է՝ առևտուր իրակա-
նացնողների միջոցով անհպում շարժական 
վճարումների տրամադրում մանրածախ, 
առցանց և մեծածախ առևտրի կետերում. 
ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ 
«ամպային» տեխնոլոգիաների վրա հիմնված 
էլեկտրոնային թվային դրամապանակի 
տրամադրում, որը պահպանում է հաճախորդի 
հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ առևտրի 
կետերում կուպոններին, վաուչերներին, 
վաուչերների ծածկագրերին և վերադարձվող 
ավելցուկ գումարներին մուտք գործելու և 
հավատարմություն կամ դրամային 
պարգևատրում ստանալու համար, որոնք 
կարող են դրամի վերադարձման “քեշբեք” 
համակարգի միջոցով ավանդադրվել 
հաճախորդների հաշիվներին.  մասնավոր 
անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գնի որոշում. անշարժ գույքի 
հետ կապված ներդրումային կառավարում. 
անշարժ գույքի հետ կապված ներդրումային 
ծառայություններ. անշարժ գույքի ապա-
հովագրություն. գույքի սեփականատերերի 
համար ապահովագրություն. գույքի և 
սեփականության հետ կապված ապահովա-
գրական ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված ֆինանսավորման ծառայություններ. 
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում. անշարժ գույքի 
գնահատում. անշարժ գույքի գործա-
կալությունների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի փորձաքննություն. անշարժ գույքի 
կառավարման հետ կապված ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված ֆինանսական 
գործարքների կառավարում. անշարժ գույքի 
հետ կապված հիփոթեքային վարկերի և 
փոխառությունների տրամադրում. անշարժ 
գույքի կառուցման, վերանորոգման և 
սպասարկման հետ կապված ֆինանսական 
ծառայություններ.  անշարժ գույքի հետ կապված 
ֆինանսական միջնորդություն. մասնավոր 
անշարժ գույքին և շինություններին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ.  անշարժ 
գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գրավադրմամբ փոխառության 
պայմանագրերի կազմում. անշարժ գույքի 
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համատեղ սեփականության կազմակերպում. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
ֆինանսական միջոցների տրամադրման 
կազմակերպում. աջակցություն անշարժ գույքի 
ձեռք բերման և անշարժ գույքի մեջ կապիտալ 
ներդրումների հարցում. կապիտալ ներդրումներ 
անշարժ գույքի մեջ. ներդրումներ առևտրի 
նպատակով օգտագործվող գույքի բնագա-
վառում. սեփականության ձեռք բերմանը 
վերաբերող ֆինանսական ծառայություններ. 
սեփականության վաճառքին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ. սեփա-
կանության բացառիկ իրավունքով անշարժ 
գույքի և հողի ֆինանսական գնահատում. 
վարձակալված սեփականության ֆինանսական 
գնահատում.  անշարժ գույքի վարձույթի 
կազմակերպում. անշարժ գույքի վարձա-
կալության կազմակերպում. գույքը և 
սեփականությունը վարձակալության հանձ նելու 
ծառայություններ. անշարժ գույքը վարձա-
կալության հանձնելու ծառայություններ. 
սեփականության բացառիկ իրավունքով 
անշարժ գույքի և հողի վարձակալություն. գույքի 
կառավարման ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են անշարժ գույքի հետ կապված 
գործարքներին. գույքի և սեփականության 
գնահատում.  անշարժ գույքի և սեփականության 
օբյեկտների արժեթղթերի փաթեթի (պորտֆելի) 
կառավարում. գույքի և սեփականության 
կառավարում. խորհրդատվություն անշարժ 
գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
հարցերով. խորհրդատվություն անշարժ գույքի 
գնի որոշման ու գնահատման հարցերով. 
խորհրդատվություն բաժնետիրական անշարժ 
գույքի հարցերով. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ծառայություններ. խորհրդատվություն անշարժ 
գույքի հարցերով. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. անշարժ 
գույքի շուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. անշարժ գույքի ձեռք բերման 
վերաբերյալ հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի ընտրման վերաբերյալ հետա-
զոտություններ. հիփոթեքային ֆինանսա վորում 
և ակտիվների արժեթղթավորում. խորհրդա-
տվություն վճարումների իրականացման 
լուծումների, դրամագործության, վարկա-
քարտերի, հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի 

վերաբերյալ. տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն բոլոր վերը 
նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. շար-
ժական, բջջային հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ.  հեռահաղորդակցական 
ծառայու թյուններ համացանցի միջոցով. 
տվյալների փոխանցման հաղորդակցական 
ծառայություններ.  տվյալների էլեկտրոնային 
հաղորդում համաշխարհային  տվյալների 
հեռամշակման ցանցի, այդ թվում նաև 
համացանցի միջոցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում տեղեկատվության 
հաղորդում, տրամադրում կամ ցուցադրում 
համակարգչում պահվող տվյալների 
բանկից կամ համացանցի միջոցով. 
տվյալների փոխանցում շարժական հեռա-
խոսային կապի միջոցով պատկերների 
էլեկտրոնային մշակման օգտագործմամբ. 
էլեկտրոնային փոստ, հաղորդագրությունների 
ուղարկման և ստացման ծառայություններ.  
հեռուստահեռարձակում, ռադիոհեռարձակում 
և հեռարձակում համացանցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում միաժամանակ 
բազմաթիվ օգտագործողներին անվտանգ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ցանցեր մուտքի ապահովում տարատեսակ 
տեղեկատվության փոխանցման և տարածման 
համար. կանխավճարային հեռախոսային 
քարտերի ծառայություններ. խորհրդատվա-
կան ծառայություններ. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

Դաս 41.  զվարճություններ. կրթություն 
(դաստիարակություն, ուսուցում) և ուսումնական 
դասընթացի ապահովում. մարզական և 
մշակութային   միջոցառումների կազմակեր-
պում. էլեկտրոնային հրատարակությունների 
(չբեռնվող) տրամադրում. առցանց էլեկտրո-
նային հրատարակությունների տրա-
մադրում. էլեկտրոնային գրքերի և 
ամսագրերի առցանց հրապարակում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցից 
կամ համացանցից հրատարակությունների 
տրամադրում, որոնք կարող են դիտվել. 
կրթության (դաստիարակության, ուսուցման) 
և զվարճությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում. կոնֆերանսների, 
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սեմինարների, ցուցահանդեսների և սիմպո-
զիումների, ուսումնական դասընթացների, 
դասախոսությունների կազմակերպում և 
անցկացում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
և համակարգչային տեխնիկայի հարցերով. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
օժանդակություն և խորհրդատվություն համա-
կարգչային համակարգերի, տվյալների 
հիմնապաշարների և կիրառական հաշ-
վողական համակարգերի կառավարման 
ոլորտում.   չներբեռնվող ծրագրային ապա-
հովման և կիրառական ծրագրերի ժամանա-
կավոր օգտագործման տրամադրում՝ 
մոտակա շառավղով կապի (NFC) սարքերի 
վավերացման և թվային լիազորությունների 
կառավարման, հայտնաբերման, ակտի-
վացման, չեղյալ ճանաչման և արգելման 
համար. համակարգչային սարքավորումների 
և կիրառական ծրագրերի նախագծում, 
մշակում, տեխնիկական սպասարկում, 
կատարելագործում և թարմացում շարժական 
թվային սարքերի համար. շարժական, 
բջջային հեռախոսների և այլ թվային սարքերի 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրերի 
և կիրառական ծրագրերի նախագծում, 
մշակում, տեխնիկական սպասարկում, 
կատա րելագործում և թարմացում, ինչը 
հնարավորություն է ընձեռում օգտատերերին 
մուտք գործել կուպոններին, վաուչերներին, 
վաուչերների ծածկագրերին, վերադարձվող 
ավելցուկ գումարներին, գների համեմատման 
տեղեկատվությանը, ապրանքների դիտմանը 
և ապրանքների վերաբերյալ ակնարկներին 
ու կարծիքներին, երրորդ անձանց առևտրին 
վերաբերող վեբկայքերի հղումներին և զեղչերի 
վերաբերյալ տեղեկատվությանը. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրերի և կիրառական 
ծրագրերի նախագծում, մշակում, տեխնիկական 

սպասարկում, կատարելագործում և 
թարմացում, ինչը հնարավորություն է 
ընձեռում օգտատերերին մուտք գործել 
առևտուրը խթանող առաջարկներին և ստանալ 
դրամային պարգևատրումներ, որոնք կարող 
են ավանդադրվել իրենց հաշիվներին դրամի 
վերադարձման “քեշբեք” համակարգի միջոցով. 
կիրառական ծրագրեր տրամադրողի (ASP) 
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրա-
գրեր՝ վաուչերների, կուպոնների, վաուչերների 
ծած կագրերի, հատուկ առաջարկների, 
դիտման, ակնարկների և կարծիքների, 
ապրանքի մասին տեղեկատվության, գների 
համեմատման վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան, վեբկայքերին հղումների ստացման, 
փոխանցման և ցուցադրման համար, ինչպես 
նաև ապրանքների և ծառայությունների գնման 
տվյալների ստացման և փոխանցման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրագրեր՝ 
սպառողներին երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների վերաբերյալ զեղչերի, 
վաուչերների և հատուկ առաջարկների մասին 
տեղեկատվության տրամադրման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ սոցիալական ցանցերի 
ծրագրային ապահովման վերաբերյալ. գրա-
ֆիկական նախագծում համացանցում վեբ-էջերի 
կոմպիլյացիայի համար. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի 
միջոցով համակարգչային սարքավորումների 
կամ ծրագրային ապահովման վերաբերյալ 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում. վեբ-
կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպասար-
կում երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի). վեբ-
էջերի ստեղծում. առևտրին վերաբերող վեբ-
կայքերի նախագծում, ստեղծում և տեղադրում. 
հաշիվների վճարման վեբ-կայքերի նախագծում, 
ստեղծում և տեղադրում. համակարգչային 
և համացանցային ծառայություններ, այն է՝ 
նույնականացման ու իսկության ստուգման 
և վերահսկման ոլորտում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով էլեկտրո-
նային տվյալների հիմնապաշարի առցանց 
տրամադրում. ֆինանսական տեղեկատվության 
վերաբերյալ տվյալների գաղտնագրում և 
գաղտնազերծում. թվային ստորագրությունների 
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վավերացման ծառայություններ երրորդ 
անձանց նույնականացման համար, այն է՝ 
տվյալների գաղտնագրում և տվյալների 
անխաթարության (հավաստիության) պահ-
պանում. գաղտնագրված և թվայնորեն 
ստորագրված և հավաստագրված տվյալների 
տրամադրում երրորդ անձանց համար՝ 
փաստաթղթերի վավերացման բնագավառում 
թվային վկայագրերի թողարկման և հաս-
տատման նպատակով.  թվային վկայագրի 
վավերացում, նույնականացում, թողարկում, 
տարածում և կառավարում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն համակարգչային ծրա-
գրավորման, ֆինանսական համակարգչային 
ցանցերի, տվյալների մշակման, անվտանգ 
հաղորդակցության, տվյալների գաղտնա-
գրման և գաղտնազերծման և տեղային ցանցի 
անվտանգության ոլորտում. համաշխար-
հային համակարգչային ցանցի միջոցով 
տեղեկատվության տարածում համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
սարքավորումների, ֆինանսական համա-
կարգչային ցանցերի և տեղային ցանցերի 
ոլորտում. տվյալների մշակման և վավերացման 
ծառայություններ. տվյալների պահման, որոնման 
և ընտրման ծառայություններ. տվյալների 
պահոցների և հաճախորդի վերաբերյալ 
հստակ տեղեկատվության տրամադրման 
ծառայություններ. համակարգչային տվյալ-
ների հիմնապաշար մուտք գործելու 
ժամանակի վարձույթ. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200614  (111) 31328
(220) 26.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 26.03.2030
(730) Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(442) 16.04.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մանուշակագույն, բաց կապույտ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ,  համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
համակարգչային ծրագրեր (գրառված կամ 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում). համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. hամակարգչային սարքավորումներ 
և համակարգչային ծրագրային ապահովում 
(գրառված և (կամ) ներբեռնելի) վճարում-
ների, դրամագործության, վարկաքար-
տերի, հաշվե քարտերի, վճարաքարտերի, 
ավտո մատացված դրամամեքենաների 
(բանկոմատների), կուտակված գումարի, 
էլեկտրոնային դրամամիջոցների փոխան-
ցումների, էլեկտրոնային վճարումն երի, 
հաշվեվճարների տվյալների էլեկ տրոնային 
մշակման և փոխանցման, կանխիկ 
վճարումների, գործարքների իսկության, 
երթուղման, իրավազորության տրա-
մադրման, կարգավորման և վերահսկման, 
խարդախությունների բացահայտման և 
վերահսկման, աղետներից և վթարներից 
առաջացած վնասների և կորուստների 
վերականգնման և ծածկագրման, գաղտնա-
գրման ծառայությունների աջակցման, 
իրականացման դյուրացման և կառավարման 
համար. հեռահաղորդակցական և էլեկտրա-
կան սարքեր և գործիքներ, այն է` տվյալների, 
ներառյալ՝ ձայնի և պատկերների գրառման, 
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հաղորդման և վերարտադրման սարքեր. 
հաշվիչ մեքենաներ. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով ֆինանսական 
հաշիվների և հաշվետվությունների հետևման, 
կառավարման և վերլուծման սարքեր. 
համակարգչային սարքավորումներ և 
ծրագրային ապահովում, այն է՝ տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 
զարգացման, տեխնիկական սպասարկման 
և օգտագործման համար. հիշողության 
քարտերի ընթերցման համակարգեր և 
հիշողություններում, այն է՝ ինտեգրալային 
սխեմայով հիշողություններում և բանկային 
քարտերի հիշողություններում պահպանվող 
տվյալների ընթերցման համակարգեր. 
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումներ. 
տպիչ սարքեր, այդ թվում՝ տվյալների 
մշակման համակարգերի և ֆինանսական 
գործարքների համակարգերի տպիչ սարքեր. 
կոդավորիչներ և ապակոդավորիչներ. մոդեմ-
ներ. համակարգչային սարքավորումներ 
և ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային 
միջոցներով անլար ցանցերի, համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի և (կամ) շարժական 
հեռահաղորդակցական սարքերի միջոցով 
իրականացվող վճարային գործարքների 
աջակցման և դյուրացման համար. 
համակարգչային սարքավորումներ և ծած-
կագրման համակարգչային ծրագրեր, 
ծածկագրման բանալիներ, թվային վկա-
յագրեր, թվային ստորագրություններ, 
համա  կարգչային ծրագրեր անհատների, 
բանկային և ֆինանսական հիմնարկների 
կողմից օգտագործվող սպառողների 
գաղտնի տեղեկատվության որոնման և 
փոխանցման և տվյալների անվտանգ 
պահպանման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և սարքավորումներ՝ 
գործողության մոտակա շառավղով կապի 
(NFC) սարքերի և ռադիոհաճախականության 
նույնականացման (RFID) սարքերի 
նույնականացման և վավերացման աջակցման 
և դյուրացման համար. համակարգչային 
ծրագրեր և ապարատներ, որոնք ներառում 
են էլեկտրոնային թվային դրամապանակ, 
որը պահպանում է հաճախորդի հաշվի 
մասին տեղեկատվություն առևտրի կետերում 
կուպոններին, վաուչերներին, վաուչերների 

ծածկագրերին, վերադարձվող ավելցուկ 
գումարին մուտք գործելու և հավատարմության 
կամ դրամային պարգևատրում ստանալու 
համար, ինչը կարող է ավանդադրվել իրենց 
հաշիվներին. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և կիրառական ծրա-
գրեր էլեկտրոնային թվային դրամապանակ 
ներառող շարժական հեռախոսների և այլ 
թվային սարքերի համար, որոնք հնարավորու-
թյուն են ընձեռում օգտատերերին մուտք 
գործել գների համեմատման մասին 
տեղեկատվությանը, ապրանքների դիտմանը 
և ապրանքների մասին ակնարկներին ու 
կարծիքներին, երրորդ անձանց առևտրին 
վերաբերող վեբկայքերի հղումներին և 
զեղչերի մասին տեղեկատվությանը. անհպում 
վճարային տերմինալների հետ օգտագործվող 
կիրառական ծրագրեր, որոնք առևտուր 
իրականացնողներին հնարավորություն են 
ընձեռում կատարել անհպում շարժական 
առևտրային գործարքներ, հավատարմության 
հավաստագրերի անհպում ցուցադրում 
և կուպոնների, զեղչերի, վերադարձվող 
ավելցուկ գումարի, վաուչերների և հատուկ 
առաջարկների անհպում մարում. կիրառական 
ծրագրեր, որոնք առևտուր իրականացնող ներին 
հնարավորություն են ընձեռում անհպում RFID 
կամ NFC կապով անմիջականորեն սպառողների 
շարժական հեռահաղորդակցական սարքերին 
փոխանցել կուպոններ, վերադարձվող 
ավելցուկ գումարներ, զեղչեր, վաուչերներ և 
հատուկ առաջարկներ. կիրառական ծրագրեր, 
որոնք առևտուր իրականացնողներին 
հնարավորություն են ընձեռում տեղադրել 
հայտարարությունների սմարթ տախտակներ 
մանրածախ և մեծածախ առևտրի խանութների 
ներսում, որոնց սպառողները կարող են միանալ 
իրենց շարժական հեռահաղորդակցական 
սարքերի միջոցով՝ անհպում RFID կամ NFC 
կապով տրամադրվող կուպոններին, զեղչերին, 
վերադարձվող ավելցուկ գումարներին, 
վաուչերներին և հատուկ առաջարկներին 
մուտք գործելու համար. ինտեգրալային 
միկրոսխեմաներ շարժական հեռախոսներում, 
NFC և RFID սարքերում օգտագործման 
համար. մագնիսական ծածկագրով քարտեր 
և ինտեգրալային սխեմայով չիպեր (սմարթ-
քարտեր) պարունակող քարտեր. անվտան-
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գության ծածկագրված անցաքար տեր. 
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված 
քարտեր իսկության ճանաչման նպատակով. 
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկա գրված 
քարտեր ինքնության ճանաչման նպա տակով.  
հոլոգրամային քարտեր (ծածկագրված). 
վարկային վճարաքարտեր (որոշակի խանութի), 
բանկային քարտեր, վարկաքարտեր, 
հաշվեքարտեր, չիպային քարտեր, կուտակված 
գումարով քարտեր, էլեկտրոնային տեղեկակիր 
քարտեր, վճարաքարտեր և ծածկագրված 
վճարաքարտեր. բանկային քարտեր, այն 
է՝ մագնիսական ծածկագրով բանկային 
քարտեր և մագնիսական հիշողությունների և 
ինտեգրալային սխեմայով հիշողությունների 
օգտագործմամբ բանկային քարտեր.  
վճարաքարտի ընթերցիչներ. մագնիսական 
ծածկագրով քարտի ընթերցիչներ, էլեկ-
տրոնային տեղեկակիր քարտի ընթերցիչներ, 
էլեկտրոնային ծածկագրման սարքավորում-
ներ, համակարգչային սարքավորումներ, 
համակարգչային վերջնասարքեր (տեր-
մինալներ), համակարգչային ծրագրեր` 
ֆինանսական ծառայությունների, դրամա-
գործության և հեռահաղորդակցական 
արդյունա բերության մեջ օգտագործման 
համար. համակարգչային ծրագրեր, որոնք 
մշակված են սմարթ-քարտերը վերջնասարքերի 
(տերմինալների) և ընթերցիչների հետ 
փոխգործելու համար. հեռախոսներում 
և հաղորդակցական այլ սարքերում 
ներկառուցված համակարգչային չիպեր. 
հեռահաղորդակցական սարքավորումներ. 
առևտրի կետում գործարքի կատարման 
տերմինալներ և համակարգչային ծրագրեր՝ 
գործարքի, նույնականացման և ֆինանսական 
տեղեկատվության փոխանցման, ցուցադրման 
և պահման համար ֆինանսական ծառայու-
թյունների, դրամագործության և հեռա-
հաղորդակցական արդյունաբերության մեջ 
օգտագործման համար. ռադիոհաճախական 
նույնականացման սարքեր (տրանսպոնդերներ). 
էլեկտրոնային վավերացման սարքեր վարկա-
յին վճարաքարտերի (որոշ խանութների), 
բանկային քարտերի, վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի իսկության 
հաստատման համար. ավտոմատացված 
դրամամեքենաներ (բանկոմատներ). համա-

կարգչային ծայրամասային սարքեր և էլեկտրո-
նային ապրանքներ, այն է` հաշվասարքեր, 
էլեկտրոնային օրգանայզերներ, էլեկտրոնային 
նոթատետրեր, գրպանի օրագրքեր, շարժական 
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ, շարժական 
կամ բջջային  հեռախոսների լսափողեր, 
պլանշետային համակարգիչներ, թվային 
ընթերցիչներ և անձնական թվային օգնական 
սարքեր (PDAs) և վթարային ազդասարքեր. 
մկնիկների գորգեր. կրակմարիչներ. մասեր և 
կցամասեր բոլոր վերը նշված ապրանքների 
համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.  խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ գործարարության ասպարեզում. 
հետա զոտություններ գործարարության 
ասպա  րե զում. առևտրային տեղեկատվության 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. գների 
համեմատման ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. շուկայավարման 
(մարքեթինգի) վերաբերյալ խորհրդատվություն. 
շուկայի հետազոտություններ. քարտատերերի 
գնորդական վարքագծի հետևում, վերլուծում, 
կանխատեսում, տեղեկատվության տրամադրում 
և հաշվետվության կազմում. երրորդ անձանց 
ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի 
խթանում՝ վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի 
և վճարաքարտերի օգտագործումից ստացած 
պարգևատրումների և խրախուսանքների 
միջոցով. պարգևատրումային և հավատար-
մության ծրագրերի վարչարարություն 
գործարարության ասպարեզում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների և գործարարության կառավարման 
հարցերում. առևտրային գործունեության 
գնահատում. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. շուկայա-
վարման (մարքեթինգի) ուսումնասիրու-
թյուններ. վիճակագրական տեղեկատվություն 
(գործարարության ասպարեզում). հաշիվների 
հաշվետվությունների կազմում, հաշիվների 
քաղվածքների պատրաստում.  հաշվապահա-
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կան գրքերի վարում, հաշվապահական 
հաշվառ ման վարում. կոնյունկտուրային (իրավի-
ճակի, իրադրության) հետազոտություններ. 
ծառա յու թյուններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդային 
թռուցիկների և բրոշյուրների թողարկում. 
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով տրամադրվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ վարկաքարտերի և 
հաշվե քարտերի տրամադրման ոլորտում. 
առցանց համակարգով, ցանցերի կամ այլ 
էլեկտրոնային միջոցներով տրամադրվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի տրա-
մադրման վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվության օգտա-
գործմամբ. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում և վերահսկում. 
երրորդ անձանց համերգների և մշակութային 
միջոցառումների անցկացման խթանում, 
գովազդում և օժանդակում, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. փոխադրումների, ճանա-
պարհորդությունների, հյուրանոցների, ժամա-
նա կավոր կացարանների, սննդամթերքի ու 
կերակուրների, սպորտի, զվարճությունների և 
տեսարժան վայրերի գովազդ. առցանց ռեժիմում 
համացանցի և այլ համակարգչային ցանցերի 
միջոցով ապրանքների և ծառայությունների 
գնմանը վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսական փաստաթղթերի 
և հաշվետվության վարում. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 36.  ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. խորհրդա-
տվություն ֆինանսական հարցերով. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամադրում. 
ֆինանսական հովանավորություն. ֆինան-
սական ծառայություններ, այն է՝ բանկային, 
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, վարկային 
վճարաքարտերի (որոշակի խանութի), 
կուտակված գումարով քարտերի միջոցով 
առաջարկվող կանխավճարային քարտերի 
ծառայություններ, էլեկտրոնային վարկային և 

դեբետային գործարքներ, հաշիվների վճարման 
և ներկայացման ծառայություններ, կանխիկ 
վճարումների ծառայություններ, վճարագրերի 
իսկության ստուգում, վճարագրերի 
կանխիկացում, պահպանվող արժեքներին և 
ավանդներին մուտքի տրամադրման և 
ավտոմատացված դրամամեքենաների (բանկո-
մատների) ծառայություններ, գործարքների 
իրավազորության ստուգման և հաշիվների 
վճարման հարցերով ծառայություններ, 
գործարքների համաձայնեցում և ստուգում, 
դրամամիջոցների և կանխիկի կառավարում, 
համախմբված դրամամիջոցների վճարում, 
տարաձայնությունների և վեճերի համախմբված 
ուսումնասիրում ու կարգավորում, տվյալների 
պահոցների և հաճախորդի վերաբերյալ հստակ 
տեղեկատվության և դրանց փոխանցման, 
մուտքի տրամադրման,  կարգավորման, 
համաձայնեցման և ստուգման վերաբերյալ 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
և դրամամիջոցների շարժի ծառայություններ 
վճարաքարտերի ոլորտում, էլեկտրոնային 
վճարումների մշակման ծառայություններ, 
վճարումների գործարքների իսկության 
ստուգման, հաստատման և վերահսկման 
ծառայություններ, դրամամիջոցների փոխանց-
ման ծառայություններ, այն է՝ հասարակական 
համակարգչային ցանցերի միջոցով անվտանգ 
էլեկտրոնային կանխիկ գործարքներ և 
էլեկտրոնային կանխիկ փոխանցումներ՝ 
էլեկտրոնային առևտրի խթանման և 
դյուրացման համար. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում, այն է՝ վարկաքար-
տերի և հաշվեքարտերի տվյալներ և 
հաշվետվություններ, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով և տարադրամի փոխանակման 
ծառայություններ, ֆինանսական գնահատում և 
ռիսկերի կառավարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար սպառողա կան 
վարկերի ոլորտում. ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով, անվտանգ 
տեղեկատվական համակարգչային ցանցի 
միջոցով տրամադրվող ֆինանսական տեղեկա-
տվության տարածում և նշված բոլոր 
ծառայություններին վերաբերող խորհրդա-
տվություն. մանրածախ առևտրին աջակցող 
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ֆինանսական ծառայություններ, որոնք 
տրամադրվում են շարժական հեռահաղոր-
դակցական միջոցներով, այն է՝ անլար սարքերի 
միջոցով վճարման ծառայություններ. էլեկ-
տրոնային ցանցերի միջոցով մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսա կան 
վերլուծություն և խորհրդատվություն ֆինան-
սական հարցերով. բանկային ծառայություն ներ 
և  վարկային ծառայություններ. բանկային 
գործարքների, վճարային, վարկավորման, 
դեբետային, կանխիկ վճարային ծառայու-
թյուններ և պահպանվող արժեքներին, 
նախօրոք վճարված ավանդներին մուտքի 
տրամադրման ծառայություններ. վճարա գրերի 
իսկության ստուգում. ֆինանսական գոր-
ծարքների մշակում, ինչպես առցանց ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
կամ հեռահաղորդակցական միջոցներով, 
այնպես էլ առևտրի վայրերում. քարտատերերի 
կողմից ավտոմատացված դրամամեքենաների 
միջոցով իրականացված ֆինանսական 
գործարքների մշակում. ավտոմատացված 
դրամամեքենաների միջոցով քարտատերերին 
հաշվեկշռի մասին տվյալների, ավանդների և 
հաշվից գումարների տրամադրում. 
ֆինանսական կարգավորման, հաշիվների 
վճարման և իրավազորության ստուգման 
ծառայություններ՝ կապված ֆինանսական 
վճարումների գործարքների մշակման հետ. 
ճանապարհորդությունների ապահովա գրու-
թյուն.  ճամփորդական վճարագրերի և 
ճամփորդական կտրոնների թողարկում և 
մարում. վճարողների իրավասության հաս-
տատման ծառայություններ. ֆինանսական 
տեղեկատվության ստուգում և վերահսկում. 
ֆինանսական փաստաթղթերի վարում և 
գրառումների տեխնիկական օժանդակություն.   
հեռավոր փոխանցումների ծառայություններ. 
կուտակված գումարով էլեկտրոնային դրա-
մապանակի ծառայություններ, էլեկտրոնային 
վճարային համակարգերի ծառայություններ և 
գործարքների իրավազորության ստուգման, 
կարգավորման ու հաշիվների վճարման 
ծառայություններ. ռադիոհաճախական նույնա-
կանացման սարքերի (տրանսպոնդերների) 
միջոցով տրամադրվող դեբետային և վար կային 
ծառայություններ. կապի և հեռահա ղոր-

դակցական սարքերի միջոցով տրամադրվող 
դեբետային և վարկային ծառայություններ. 
մանրածախ առևտրին աջակցող ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով, այդ թվում՝ անլար սարքերի միջոցով 
վճարման ծառայություններ.  հեռախոսային և 
հեռահաղորդակցական կապով վարկային և 
դեբետային գործարքների մշակում. մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
ցանցերի միջոցով կամ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվություն օգտագոր ծող 
այլ էլեկտրոնային միջոցներով. դրամա-
միջոցների փոխանցման ծառայություններ, այն 
է՝ դրամամիջոցների, այդ թվում՝ էլեկտրոնային 
դրամամիջոցների և էլեկտրոնային դրա-
մապանակի անվտանգ փոխանցում 
համակարգչային ցանցերի միջոցով, որտեղ 
մուտքն ապահովվում է սմարթ-քարտերի 
միջոցով. վեբ-կայքերի միջոցով տրամադրվող 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. 
հաշիվների վճարման մասին տվյալների 
էլեկտրոնային մշակումով և փոխանցումով 
համաշխարհային համակագչային ցանցով 
տրամադրվող էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ, բջջային կապով տրամ-
ադրվող էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ, էլեկտրոնային վճարման 
ծառայություններ. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). բանկերի միջև փոխանցումների 
ծառայություններ, այն է՝ անմիջականորեն 
բանկից բանկ դրամական միջոցների 
էլեկտրոնային փոխանցումներ և հեռախոսով 
բանկային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան տրամադրում. առցանց ռեժիմում 
տրամադրվող բանկային ծառայություններ. 
հեռախոսով և համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի կամ համացանցի միջոցով 
տրամադրվող ֆինանսական ծառայություններ. 
ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ առև-
տուր իրականացնողների միջոցով անհպում 
շարժական վճարումների տրամադրում 
մանրածախ, առցանց և մեծածախ առևտրի 
կետերում. ֆինանսական ծառայություններ, այն 
է՝ «ամպային» տեխնոլոգիաների վրա հիմնված 
էլեկտրոնային թվային դրամապանակի 
տրամադրում, որը պահպանում է հաճախորդի 
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հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ առևտրի 
կետերում կուպոններին, վաուչերներին, 
վաուչերների ծածկագրերին և վերադարձվող 
ավելցուկ գումարներին մուտք գործելու և 
հավատարմություն կամ դրամային պար-
գևատրում ստանալու համար, որոնք կարող են 
դրամի վերադարձման “քեշբեք” համակարգի 
միջոցով ավանդադրվել հաճախորդների 
հաշիվներին.  մասնավոր անշարժ գույքի հետ 
կապված ծառայություններ. անշարժ գույքի գնի 
որոշում. անշարժ գույքի հետ կապված 
ներդրումային կառավարում. անշարժ գույքի 
հետ կապված ներդրումային ծառայություններ. 
անշարժ գույքի ապահովագրություն. գույքի 
սեփականատերերի համար ապա հովա-
գրություն. գույքի և սեփականության հետ 
կապված ապահովագրական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված ֆինանսավորման 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում. 
անշարժ գույքի գնահատում. անշարժ գույքի 
գործակալությունների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի փորձաքննություն. անշարժ 
գույքի կառավարման հետ կապված ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
ֆինանսական գործարքների կառավարում. 
անշարժ գույքի հետ կապված հիփոթեքային 
վարկերի և փոխառությունների տրամադրում. 
անշարժ գույքի կառուցման, վերանորոգման և 
սպասարկման հետ կապված ֆինանսական 
ծառայություններ.  անշարժ գույքի հետ կապված 
ֆինանսական միջնորդություն. մասնավոր 
անշարժ գույքին և շինություններին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ.  անշարժ 
գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գրավադրմամբ փոխառության 
պայմանագրերի կազմում. անշարժ գույքի 
համատեղ սեփականության կազմակերպում. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
ֆինանսական միջոցների տրամադրման 
կազմակերպում. աջակցություն անշարժ գույքի 
ձեռք բերման և անշարժ գույքի մեջ կապիտալ 
ներդրումների հարցում. կապիտալ ներդրումներ 
անշարժ գույքի մեջ. ներդրումներ առևտրի 
նպատակով օգտագործվող գույքի բնա-
գավառում. սեփականության ձեռք բերմանը 
վերաբերող ֆինանսական ծառայություններ. 

սեփականության վաճառքին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ. սեփա-
կանության բացառիկ իրավունքով անշարժ 
գույքի և հողի ֆինանսական գնահատում. 
վարձակալված սեփականության ֆինանսական 
գնահատում.  անշարժ գույքի վարձույթի 
կազմակերպում. անշարժ գույքի վարձա-
կալության կազմակերպում. գույքը և 
սեփականությունը վարձակալության հանձ նելու 
ծառայություններ. անշարժ գույքը վարձա-
կալության հանձնելու ծառայություններ. 
սեփականության բացառիկ իրավունքով 
անշարժ գույքի և հողի վարձակալություն. գույքի 
կառավարման ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են անշարժ գույքի հետ կապված 
գործարքներին. գույքի և սեփականության 
գնահատում.  անշարժ գույքի և սեփականության 
օբյեկտների արժեթղթերի փաթեթի (պորտֆելի) 
կառավարում. գույքի և սեփականության 
կառավարում. խորհրդատվություն անշարժ 
գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
հարցերով. խորհրդատվություն անշարժ գույքի 
գնի որոշման ու գնահատման հարցերով. 
խորհրդատվություն բաժնետիրական անշարժ 
գույքի հարցերով. անշարժ գույքի վերաբեր յալ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ծառա յություններ. խորհրդատվություն անշարժ 
գույքի հարցերով. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. անշարժ 
գույքի շուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. անշարժ գույքի ձեռք բերման 
վերաբերյալ հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի ընտրման վերաբերյալ հետա-
զոտություններ. հիփոթեքային ֆինանսա վորում 
և ակտիվների արժեթղթավորում. խորհրդա-
տվություն վճարումների իրականացման 
լուծումների, դրամագործության, վարկա-
քարտերի, հաշվեքարտերի և վճարաքարտերի 
վերաբերյալ. տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն բոլոր վերը 
նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. շար-
ժական, բջջային հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ.  հեռահաղորդակցական 
ծառա յություններ համացանցի միջոցով. 
տվյալ ների փոխանցման հաղորդակցական 
ծառայություններ.  տվյալների էլեկտրոնային 
հաղորդում համաշխարհային  տվյալների 
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հեռամշակման ցանցի, այդ թվում նաև 
համացանցի միջոցով. ֆինանսական ծառա-
յությունների ոլորտում տեղեկատվության 
հաղորդում, տրամադրում կամ ցուցադրում 
համակարգչում պահվող տվյալների 
բանկից կամ համացանցի միջոցով. 
տվյալների փոխանցում շարժական 
հեռախոսային կապի միջոցով պատկերների 
էլեկտրոնային մշակման օգտագործմամբ. 
էլեկտրոնային փոստ, հաղորդագրությունների 
ուղարկման և ստացման ծառայություններ.  
հեռուստահեռարձակում, ռադիոհեռարձակում 
և հեռարձակում համացանցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում միաժամանակ 
բազմաթիվ օգտագործողներին անվտանգ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ցանցեր մուտքի ապահովում տարատեսակ 
տեղեկատվության փոխանցման և տարածման 
համար. կանխավճարային հեռախոսային 
քարտերի ծառայություններ. խորհրդատվա-
կան ծառայություններ. տեղեկատվություն, 
խորհրդա տվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
և համակարգչային տեխնիկայի հարցերով. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
օժանդակություն և խորհրդատվություն համա-
կարգչային համակարգերի, տվյալների 
հիմնապաշարների և կիրառական հաշվո-
ղական համակարգերի կառավարման ոլոր-
տում.   չներբեռնվող ծրագրային ապահովման 
և կիրառական ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում՝ մոտակա 
շառավղով կապի (NFC) սարքերի վավերացման 
և թվային լիազորությունների կառավար-
ման, հայտնաբերման, ակտիվացման, 
չեղյալ ճանաչման և արգելման համար. 
համակարգչային սարքավորումների և 
կիրառական ծրագրերի նախագծում, 

մշակում, տեխնիկական սպասարկում, 
կատարելագործում և թարմացում շարժական 
թվային սարքերի համար. շարժական, 
բջջային հեռախոսների և այլ թվային սարքերի 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրերի 
և կիրառական ծրագրերի նախագծում, 
մշակում, տեխնիկական սպասարկում, 
կատարելագործում և թարմացում, ինչը 
հնարավորություն է ընձեռում օգտատերերին 
մուտք գործել կուպոններին, վաուչերներին, 
վաուչերների ծածկագրերին, վերադարձվող 
ավելցուկ գումարներին, գների համեմատման 
տեղեկատվությանը, ապրանքների դիտմանը 
և ապրանքների վերաբերյալ ակնարկներին 
ու կարծիքներին, երրորդ անձանց առևտրին 
վերաբերող վեբկայքերի հղումներին և զեղչերի 
վերաբերյալ տեղեկատվությանը. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրերի և կիրառական 
ծրագրերի նախագծում, մշակում, տեխնիկա-
կան սպասարկում, կատարելագործում 
և թարմացում, ինչը հնարավորություն է 
ընձեռում օգտատերերին մուտք գործել 
առևտուրը խթանող առաջարկներին և ստանալ 
դրամային պարգևատրումներ, որոնք կարող 
են ավանդադրվել իրենց հաշիվներին դրամի 
վերադարձի “քեշբեք” համակարգի միջոցով. 
կիրառական ծրագրեր տրամադրողի (ASP) 
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրագրեր՝ 
վաուչերների, կուպոնների, վաուչերների 
ծածկագրերի, հատուկ առաջարկների, 
դիտման, ակնարկների և կարծիքների, 
ապրանքի մասին տեղեկատվության, գների 
համեմատման վերաբերյալ տեղեկատվության, 
վեբկայքերին հղումների ստացման, փոխ-
անցման և ցուցադրման համար, ինչպես նաև 
ապրանքների և ծառայությունների գնման 
տվյալների ստացման և փոխանցման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրագրեր՝ 
սպառողներին երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների վերաբերյալ զեղչերի, 
վաուչերների և հատուկ առաջարկների մասին 
տեղեկատվության տրամադրման համար. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողի 
ծառայություններ սոցիալական ցանցերի 
ծրագրային ապահովման վերաբերյալ. 
գրաֆիկական նախագծում համացանցում վեբ-
էջերի կոմպիլյացիայի համար. համաշխարհային 



ԳԳԳԳԳԳԳ

57

ՄՄՄ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

1 7 .08 . 2020

համակարգչային ցանցի կամ համացանցի 
միջոցով համակարգչային սարքավորումների 
կամ ծրագրային ապահովման վերաբերյալ 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում. վեբ-
կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի). վեբ-
էջերի ստեղծում. առևտրին վերաբերող վեբ-
կայքերի նախագծում, ստեղծում և տեղադրում. 
հաշիվների վճարման վեբ-կայքերի նախագծում, 
ստեղծում և տեղադրում. համակարգչային 
և համացանցային ծառայություններ, այն է՝ 
նույնականացման ու իսկության ստուգման 
և վերահսկման ոլորտում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով էլեկտրոնային 
տվյալների հիմնապաշարի առցանց տրա-
մադրում. ֆինանսական տեղեկատվության 
վերաբերյալ տվյալների գաղտնագրում և 
գաղտնազերծում. թվային ստորագրությունների 
վավերացման ծառայություններ երրորդ 
անձանց նույնականացման համար, այն է՝ 
տվյալների գաղտնագրում և տվյալների 
անխաթարության (հավաստիության) պահ-
պանում. գաղտնագրված և թվայնորեն 
ստորագրված և հավաստագրված տվյալների 
տրամադրում երրորդ անձանց համար՝ 
փաստաթղթերի վավերացման բնագավառում 
թվային վկայագրերի թողարկման և 
հաստատման նպատակով.  թվային վկայագրի 
վավերացում, նույնականացում, թողարկում, 
տարածում և կառավարում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն համակարգչային ծրա-
գրավորման, ֆինանսական համակարգչային 
ցանցերի, տվյալների մշակման, անվտանգ 
հաղորդակցության, տվյալների գաղտնա-
գրման և գաղտնազերծման և տեղային ցանցի 
անվտանգության ոլորտում. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով տեղեկա-
տվության տարածում համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
սարքավորումների, ֆինանսական համա-
կարգչային ցանցերի և տեղային ցանցերի 
ոլորտում. տվյալների մշակման և վավերացման 
ծառայություններ. տվյալների պահման, որոնման 
և ընտրման ծառայություններ. տվյալների 
պահոցների և հաճախորդի վերաբերյալ 
հստակ տեղեկատվության տրամադրման 
ծառայություններ. համակարգչային տվյալ-

ների հիմնապաշար մուտք գործելու 
ժամանակի վարձույթ. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ։
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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:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20200618 (111) 31330
(220) 30.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 30.03.2030
(730) Չըրչ ընդ Դուայթ Քո., Ինք., US 
(442) 16.04.2020
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քթի գերարյունության, չորության և գրգռվա-
ծության մեղմացման համար. քթի լուծույթներ 
գրիպի և մրսածության կանխարգելման համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200619 (111) 31331
(220) 30.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 30.03.2030
(730) Չըրչ ընդ Դուայթ Քո., Ինք., US 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. քսանյութեր ինտիմ նպատակների 

համար.
դաս 10. նախապահպանակներ. թրթռիչ-

ներ (սեռական խթանման սարքեր ու 
հարմարանքներ):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200626 (111) 31332
(220) 31.03.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 31.03.2030
(730) Չըրչ ընդ Դուայթ Քո., Ինք., US 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 10. նախապահպանակներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200627 (111) 31333
(220) 01.04.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 01.04.2030
(730) Չըրչ ընդ Դուայթ Քո., Ինք., US 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 10. նախապահպանակներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200673 (111) 31334
(220) 06.04.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 06.04.2030
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) «ՕՆԼԱՅՆ« և «ԲԺԻՇԿ» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, բաց և մուգ կանաչ և երկնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
առցանց առևտրի ծառայություններ.

դաս 44. առցանց խորհրդատվություն 
դեղագործության հարցերով. հեռաբուժման 
ծառայություններ. առցանց խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. մասնագիտական 
առցանց խորհրդատվություն առողջապահական 
ոլորտի վերաբերյալ. բժշկական առցանց 
խորհրդատվություն:

____________________
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(210) 20200723 (111) 31335
(220) 16.04.2020 (151) 12.08.2020
   (181) 16.04.2030
(730) Գարեգին Մխիթարյան, Երևան, Ավան, 
Չարենցի 13, բն. 26, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) «medical center» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես` սրտաբանական 
հիվանդանոցների ծառայություններ. բժշկական 
օգնություն. հիվանդների խնամք:

____________________

(210) 20200578 (111) 31336
(220) 23.03.2020 (151) 14.08.2020
   (181) 23.03.2030
(730) Սամվել Էդուարդի Գրիգորյան, Արարատի 
մարզ, գյուղ Ոսկետափ, Արցախի փող.86/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 21. հախճապակյա ամանեղեն. 

ճենապակյա ամանեղեն. կավե ամանեղեն. 
սեղանի սպասքակազմեր. թեյի սպասքա-
կազմեր. սուրճի սպասքակազմեր. սեղանի 
սպասք, բացառությամբ դանակների, 
պատառաքաղների և գդալների. ամանեղեն 
ներկած ապակուց. բաժակներ. բաժակներ 
ըմպելիքների համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200600 (111) 31337
(220) 24.03.2020 (151) 14.08.2020
   (181) 24.03.2030
(730) «Այէթնոս» ՍՊԸ, Երևան, Հյ. պողոտաշ.5, 
բն. 18, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 

պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի 
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. 
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ. 
գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ 
գրիչների համար. հարմարանքներ ճար-
մանդներով ամրացնելու համար (գրա-
սենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. նկարներ. 
էստամպներ (փորագրանկարներ). սիգար ների 
օղակներ (սիգարների ժապա վեններ). 
մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ գրքերի 
համար. հենաձողիկներ նկարիչների համար. 
ջրաներկեր. ճարտարապետա կան մանրա-
կերտներ. արագակարներ, թղթա պանակներ 
(գրասենյակային). պնակիտներ գրելու համար. 
գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու համար կավ. 
հաշվողական աղյուսակներ. փորագրա-
նկարներ. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործություններ. նկարներ շրջանակ ված կամ 
չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր. պար-
բերական մամուլ. ատլասներ (քարտեզա գրքեր). 
օղակներով թղթապանակներ. կպչուն 
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար. 
տոմսեր. կենսաբանական կտրվածքներ 
մանրադիտակով ուսումնասիրելու համար 
(ուսուցողական նյութեր). տպարանային 
կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկար-
չության, գծագրության համար. բլոկնոտներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյութով 
ժապավենների կոճեր. ապարան ջաններ 
գրենական պիտույքները պահելու համար. 
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բրոշյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ 
(սխեմաներ). գրասենյակային կոճգամն եր. 
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք-
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ. 
զմուռս. գրասենյակային հարմա րանքներ 
կնքելու համար. գրասենյակային նյութեր 
կնքելու համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա 
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի 
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). կատալոգային քարտեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). թերթերով 
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
ստվարա թուղթ. ստվարաթղթե տուփեր 
բոլորագլխարկների համար. ծակոտված 
քարտեր ժակքարդյան մանածագործական 
հաստոցների համար. ստվարաթղթե 
դիտափողակներ. կատալոգներ. սեղմիչներ 
կատալոգային քարտերի համար. երգարան-
ներ. տպագրական շարվածքի սեղաններ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
նկարակալներ. տպարանային թվային 
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. 
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույք ներ). 
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ 
պանակներ նամակագրության համար. թղթե 
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար 
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք-
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ 
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար. 

գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքե-
նաների գլանիկներ. փոխադրանկարներ. 
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչ ների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե 
գրչածայրեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական 
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե 
կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ 
ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչ ների 
համար. ծակոտիչներ (գրասենյա կային 
պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով ժապա-
վեններ. թանաքամաններ. գրասենյակային 
հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար. 
լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ, 
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե 
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). 
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն-
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). 
գալվա նա ստերեոտիպեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու 
բաժակապնակներ նկարիչների համար. 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման 
տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր 
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակե-
րևույթ ների համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական 
օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպագրական հրատարակություններ. դասա-
գրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
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ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ գծա-
գրության համար. գծագրական գրչածայրեր. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ 
նկարներ. վիմագրական քարեր. բուկլետներ. 
փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի 
գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կավիճ չափանշման համար. պլաստիկական 
զանգված ծեփելու համար. ծեփանյութեր. 
ծեփելու մածուկներ. թղթե թաշկինակներ. 
գործված պաստառ բազմացման ապարատ-
ներում ներկով պատելու համար. սեղանի թղթե 
սփռոցներ. գրատախտակներ. թղթի ամրակներ. 
համարադրոշմիչներ. յուղանկարատիպեր. 
կպչուն շերտեր կազմերը ամրացնելու համար 
(կազմարարական գործ). սոսնձաթղթիկներ 
կնքելու համար. ներկապնակներ նկարիչների 
համար. պանտոգրաֆներ (գծագրական 
գործիքներ). թղթագրենական ապրանքներ. 
մագաղաթաթուղթ. պաստելներ (գունա-
մատիտներ). ձևվածքներ կարի համար. 
տրաֆարետների պատյաններ. ներկարարական 
գլանիկներ. կտավներ նկարների համար. 
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. հարմարանքներ լուսանկարներ 
սոսնձելու համար. հենակալներ լուսանկարների 
համար. լուսափորագրանկարներ. գծագրեր 
(կապտաթուղթ). ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆա-
րետներ նկարելու համար. շաբլոններ. 
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ 
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների 
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցա-
տետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետներ 
(տպագրական). կազմարարական նյութեր. 
գործված պաստառ կազմարարական աշխա-
տանքների համար. թելեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. գործված պաստառ 
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում 
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր 
(գրասենյակային պարագաներ). ամսագրեր 
(պարբերական). թղթե ժապավեններ, բացա-
ռությամբ գալանտերեայի կամ մազերի 
զարդերի. գրամեքենաների ժապավեններ. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու 

համար. բարձիկներ. էջանիշներ գրքերի 
համար. շնորհավորական բացիկներ. ստեա-
տիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր գրիչների 
գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. տակդիր-
գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների, դրոշ-
մակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակների 
տուփեր. փոստային նամականիշներ. 
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, 
դրոշմակների համար. տրանսպարանտներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք-
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. 
սոսնձանյութ (սոսինձ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն երիզներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. հասցեներով թիթեղիկներ 
հասցեատպիչ մեքենաների համար. 
ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ 
(սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նկարելու 
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. գրասենյակային 
ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ. 
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակային 
պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից. թղթե 
կամ ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների 
և մատիտների համար. թղթե կամ ստվարա-
թղթե փաթաթվածքներ շշերի համար. 
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. ծանուցա գրեր 
(գրասենյակային). պղպջակավոր պլաստ-
մասսայե թերթեր փաթեթավորման կամ 
կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ. թղթի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
գրասեղանի պահարաններ գրասենյակային 
պիտույքների համար  (գրասենյակային 
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ 
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե 
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անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. գծագրական անկյունաքանոններ. 
ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ). 
գրչակոթեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (գրասենյակային պիտույք-
ներ). թանաքային պարագաներ. գրասարքեր. 
ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք 
թղթից կամ ստվարաթղթից. ցուցատախ-
տակներ թղթից կամ ստվարաթղթից հայտա-
րարությունների համար. թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից 
պիտակներ. փորագրական ասեղներ 
օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. բուսախեժ (սոսինձ-
ներ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյա կային). 
կազմարարական մեքենաներ և հարմա-
րանքներ (գրասենյակային սարքավորանք). 
կոմիքսների գրքույկներ. գրասենյակային 
թուղթ. վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. 
ձողիկներ տուշով գրելու համար. թանաքաքարեր 
(թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ. 
տեղեկագրեր. փաթեթավորման նյութեր 
պատրաստված օսլայից. մոմած թղթեր. 
անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձիններ. գրելու 
պիտույքներ. թուղթ պահարանների արկղերի 
համար (բուրավետացված կամ ոչ). վարկային 
քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ. 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատ ներ 
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և 
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրա-
տախտակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. թղթե 
ժապավեններ, բացառությամբ արդու-
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյու թեր 
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթա-
դրամների համար. հավաքաքարտեր, 

բացառությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ 
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդա մթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավու թյունը 
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի 
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրա-
սենյակային պարագաներ). էջերը պահող 
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային 
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող 
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ. 
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կեն-
դանիների թափոնները հեռացնելու համար. 
ճապոնական թուղթ (Վասի). սեղանի թղթե 
ուղելաթեր. տպագրված նոտաներ. թղթե 
բաններներ. տոնական գունազարդ թղթե 
դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն ցելուլոիդներ. 
թղթե տոպրակներ բժշկական գործիքների 
մանրէազերծման համար. անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչների համար. ամրակներ 
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների 
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ 
բժշկական զննման սեղանների համար. 
ատամնաբուժական սկուտեղների թղթյա 
ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա 
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ 
[գրասենյակային պիտույքներ]. տրաֆարետներ 
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման 
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ. 
փայլփլուքներ գրասենյակային նպատակների 
համար. ուղեբեռների պահանջման թղթե 
հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ 
մաքրելու համար.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. պարա-
նոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.
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դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր, 
կուպր և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

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

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 26. ժանյակներ, զարդաքուղ 
և ասեղնագործված իրեր, շքերիզային 
ժապավեններ և ժապավենակապեր. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. մազերի զարդեր. դնովի մազեր.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակ ված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգե գոր ծական և անտառային մթերքներ.  թարմ 
մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
բնա կան բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, 
տնկիներ և սերմեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացառությամբ գարեջրի, այն է՝ օղի, 
գինի, վիսկի, հայկական կոնյակ (բրենդի). 
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այն 
է՝ ռեստորանների և հանրային սննդի 
օբյեկտների ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, այն է՝ 
հյուրանոցների ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5973  04.12.2030 «ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՍԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 

    Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն, 

    Արցախի  Հանրա պետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, 

    Թումանյան փողոց, թ իվ 74, AM

5974  04.12.2030 «ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՍԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 

    Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն, 

    Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ,

     Թումանյան փողոց , թիվ 74, AM

6168  28.08.2030 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

6181  28.07.2030 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

6211  23.08.2030 Յամահա Քորփորեյշն, JP

6273  15.09.2030 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

6553  28.09.2030 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

16259 29.07.2030 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39/18 կից, AM

16473 20.07.2030 Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US

16474 20.07.2030 Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US

16561 09.08.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    0607, ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

16588 21.07.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16658 26.08.2030 Ալքոն Ինք., CH

16665 11.10.2030 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

16786 06.08.2030 Սեյվրգլասս, FR

16787 06.08.2030 Սեյվրգլասս, FR

16791 03.09.2030 ԿՌԿԱ, տովարնա զդրավիլ, դ.դ., Նովո մեստո, SI

16865 20.07.2030 Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US

16866 20.07.2030 Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US

16867 20.07.2030 Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US

16896 21.05.2030 «Կոջոյան» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 25ա, բն. 59, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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16900 08.07.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

16901 08.07.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

16902 08.07.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

17009 20.07.2030 Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US

17014 05.11.2030 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, AM

17154  23.11.2030 Սեյվրգլասս, FR

17698 29.09.2030 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

17699 21.10.2030 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

17729 26.11.2030 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

17859 27.12.2030 Մայթել Նեթվորքս Քորփորեյշն, CA

18027 08.12.2030 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C07D 207/00       3400  A

A47J 27/00         588  U

E04D 1/00         589  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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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 2414
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9725
73 (1) Իրավատեր  ԹիԷյ Գես Թեքնոլոջի Էս. 
Էյ., Av. Santa Fe 3373, Ciudad de Buenos Aires, 
Argetina, AR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԹԱՖԻՆ ՍՐԼ, 
Via Del Progresso 47/53, Castegnero, Vicenza, 
Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.07.2020

____________________

Գրանցում No 2415
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19415, 20441
73 (1) Իրավատեր  Սթիֆել Լաբորաթորիես, 
Ինք., Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, United 
States, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷլՋի 
Հաուսհոլդ ընդ Հելթ Քեյը Լթդ., 58, Saemunan-
ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea, KR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.07.2020

____________________

Գրանցում No 2416
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30651, 31013
73 (1) Իրավատեր  Ժոնգյու Րաբըր Քո., Լթդ., 
Dawang Economic and Technological Develop-
ment Zone, Guangrao, Dongying, Shandong Prov-
ince, China, CN

73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մարթա 
Թրեյդինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Արցախի փող., 
23, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          29.07.2020

____________________

Գրանցում No 2417
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1141649
73 (1) Լիցենզատու «Գազպրոմ» հանրային 
բաժնետիրական ընկերություն («Գազպրոմ» 
ՀԲԸ), 16, Nametkina str., RU-117997 Moscow, RU
73 (2) Լիցենզառու «Գազպրոմ նեֆտ»  
հանրային բաժնետիրական ընկերություն 
(«Գազպրոմ նեֆտ» ՀԲԸ), Russia, 190000, Saint 
Petersburg, Ul. Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, 
ch. pom. 1N, kab. 2401, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.07.2020

____________________

Գրանցում No 2418
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23032
73 (1) Իրավատեր  «Մուշ-Սասուն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան Նարեկացի 42, բն. 38, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գոռո» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, Առինջ, Ա. Մնացականյան 
փող., 1փկղ., տուն 8, AM



70

 

70

№ 08/2 
1 7 .08 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է            03.08.2020

____________________

Գրանցում No 2419
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2781
73 (1) Իրավատեր  Ջի. Դի. Սիըրլ ԼԼՔ, 
Դելավերի նահանգ, 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վայեթ 
Հոլդինգս ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, 
N.Y. 10017 USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.08.2020

____________________

Գրանցում No 2420
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20713
73 (1) Իրավատեր  «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Պռոշյանի 
կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.08.2020

____________________

Գրանցում No 2421
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5628
73 (1) Իրավատեր  Օբշչեստվո ս օգրանիչենոյ 
օտվետստվենոստյու «Պետրոսոյուզ ՏՄ», 
2 corp., 1 Arsenalnaya Str., Sankt-Peterburg, 
195009, Russia, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Լիմիթիդ 
լիաբիլիթի քամփնի «Պետրոպրոդուկտ-
Օտրադնոե», Russian Federation, 187330 Len-
ingradskaya region, Otradnoe, Kirovsky district, 
Zheleznodorozhnaya Street, 1, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.08.2020

____________________

Գրանցում No 2422
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1340505
73 (1) Լիցենզատու  Ժեջիանգ Յիդան 
Էլեկտրոմեքանիկալ Քո., ՍՊԸ, Changhong 
Industrial Zone, Zeguo, Wenling, CN
73 (2) Լիցենզառու  «Էքսկլյուզիվ Թուլս» ՍՊԸ, 
0023 Երևան, Արշակունյաց պ. 17ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      01.07.2020թ.-ից                                   

                                         մինչև 01.07.2025թ.:
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                              Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.08.2020

____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 3126   29.01.2020
 3290        21.01.2020
 3295        23.01.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   23339   18.12.2019  
   23340       30.11.2018  

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

      350 S           21.01.2020

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2020.01  (11) 3400 (13) A
C07D 207/00

(21) AM20200039 (22) 06.05.2020
(72) Наира Адамян (AM), Марине Баласанян 
(AM), Акоп Топчян (AM), Вардуи Погосян (AM), 
Микаел Мовсисян (AM), Тамара Маркарян (AM), 
Лия Никогосян (AM) 
(73) Наира Адамян, 0901, Армавир, ул. 
Мясникяна 46 (AM) 
(54) Пироглутаматные пептиды гамма- амино-
масляной кислоты, проявляющие антиноци-
цептивные и болеутоляющие свойства
(57) Изобретение относится к области 
фармакологии и биоорганической химии, 
в частности, к синтезу и исследованию 
биологической активности пептидов 

гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и 
пироглутаминовой кислоты (ПГ), которые 
могут найти применение в медицине в качестве 
потенциальных болеутоляющих средств.

Синтезированы пироглутамил ГАМК (ПГ), 
этиловый эфир пироглутамил ГАМК (ПГЭ) и 
пироглутамил диГАМК (ПГГ), которые обладают 
выраженным антиноцицептивным действием 
при наличии слабо выраженных побочных 
эффектов.

Антиноцицептивное действие исследуемых 
веществ изучено и доказано на белых 
беспородных крысах с помощью теста «tail 
flick», в условиях которого была выявлена 
способность исследуемых пептидов повышать 
порог чувствительности.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2020.01 (11) 588 (13) U
A47J 27/00

(21) AM20200021U (22) 27.02.2020
(31) RU2019131380, (32) 04.10.2019, (33) RU
(72) Рыжков Виктор Игоревич (RU) 
(73) «Поларис Интернейшнл Лимитед» Общество 
с ограниченной ответственностью (RU) 
(54) Крышка чайника
(57)  Полезная модель относится к предметам 
домашнего обихода, а именно к технике, 
используемой на кухне, в частности к 
электрическим чайникам.

Крышка чайника имеет корпус, в котором 
выполнен вход для заливания воды, перегородку 
для воды, подвижно расположенную под 
упомянутым входом для заливания воды, 
которая под действием веса воды во входе 
для заливания воды осуществляет открытие 
входа для заливания воды. Упомянутые вход 
для заливания воды и перегородка для воды 
выполнены по всей площади корпуса крышки 
чайника, при этом упомянутая перегородка для 
воды выполнена в виде запорного клапана с 
подъемной пружиной, который под действием 
веса воды во входе для заливания воды 
опускается внутрь чайника за счет сжатия 
указанной пружины, а при прекращении подачи 
во вход для заливания воды под воздействием 
подъемной пружины возвращается в исходное 
положение.

Повышается надежность и удобства 
пользования чайником за счет обеспечения 
возможности налива воды в чайник без снятия 
или открывания крышки как для простых 
пользователей, так и для пользователей с 
ограниченными возможностями, 2 ил.
(74) Р. Давтян

____________________

Сведения о выданных патентах
(51) 2020.01  (11) 589 (13) U

E04D 1/00
(21) AM20190141U (22) 05.12.2019
(72) Сурен Апоян (AM) 
(73) Сурен Апоян, 0001, Ереван, ул. Абовяна 
26а, кв. 37 (AM) 
(54) Теплогенерирующая легковесная плита
(57) Полезная модель относится к области 
изделий строительной керамики, в частности, в 
виде плит, содержащих трубчатые полости к 
строительным фасадным элементам, которые 
могут быть использованы при строительстве 
кровель и др. элементов фасада здания.  

Теплогенерирующая легковесная плита 
вклю чает в себя продольные трубки, гори-
зонтальные впускные и выпускные полости, 
соединительные штуцера через которые 
обеспечивается циркуляция теплоносителя. 
Плиты на боковых краях имеют продольные 
углообразные выступы, которые при монтаже 
и сочленении с соответствующими выступами 
боковых смежных плит образуют строительные 
соединения шипо-пазового типа. Выходная 
полость плиты совместно с продольными 
трубками образует прямой угол. Штуцера 
формируются параллельно к продольным 
трубкам. Наружная поверхность плит покрыта 
глазурью или ангобом, которые хорошо 
поглощают солнечные лучи. 

Повышается герметичность, энергоэффек-
тивность, надежность монтажа плит и кровли,4 
ил.  

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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