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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2022

02/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2022.01
(11) 701		
(13) Y
A61F 9/00
(21) AM20210033Y
(22) 28.04.2021
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Մառեկ Լուբա (AM)
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի մարզ,
Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Մառեկ Լուբա,
2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM)
(54)
Շաքարային
դիաբետի
բուժման
բաղադրանյութ
(57)
Շաքարային
դիաբետի
բուժման
բաղադրանյութ, որը ներառում է Gymnema
Sylvestre-ի տերևների լուծամզվածք, դարչինի
փոշի. տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ
ներառում է Ocimum Sanctum-ի տերևների
լուծամզվածք, սխտորի փոշի, կոճապղպեղի
արմատի
լուծամզվածք,
Morinda
Citrifolina պտղի լուծամզվածք, Giant Knotweed-ի
տերևների
լուծամզվածք,
մագնեզիումի
քլորիդ
հեքսահիդրատ
և
սև
պղպեղի
լուծամզվածք,
բաղադրամասերի
հետևյալ
հարաբերակցությամբ (զանգվ.%).
Gymnema Sylvestre-ի տերևների լուծամզվածք 18,4
դարչինի փոշի
9,2
Ocimum Sanctum-ի տերևների լուծամզվածք 18,4
սխտորի փոշի
15,0
կոճապղպեղի արմատի լուծամզվածք
15,0
Morinda Citrifolina պտղի լուծամզվածք
9,2
Giant Knotweed-ի տերևների լուծամզվածք 9,2
մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ
4,6
սև պղպեղի լուծամզվածք
1,0։
____________________

(51) 2022.01
(11) 702		
(13) Y
A63F 1/00
A47B 25/00
(21) AM20210071Y
(22) 02.09.2021
(72) Խաչիկյան Կարեն (AM), Դավթյան Կարեն (AM)
(73) Խաչիկյան Կարեն (AM), Դավթյան Կարեն (AM)
(54) Թղթախաղի սարք
(57) 1. Թղթախաղի սարք, որը ներառում
է, ստանդարտ խաղաթղթերի լրակազմ,
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի համագույնի
ու աստիճանակարգի նշում. տարբերվում է
նրանով, որ խաղաթղթերից յուրաքանչյուրը

լրացուցիչ ունի տվյալ խաղաթղթի համագույնի
ու աստիճանակարգի կոդավորված տեղեկա
տվական միջոց, սարքը լրացուցիչ պարու
նակում է խաղաթղթերի համագույնի ու
աստիճա
նակարգի կոդավորված տեղեկա
տվության
ընթերցման
սարք
և
դրան
միացված՝ այդ տեղեկատվությունը ձայնային
տեղեկատվության փոխակերպող սարք:
2. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կետի.
տարբերվում է նրանով, որ խաղաթղթերի
համագույնի ու աստիճանակարգի կոդավոր
ված տեղեկատվական միջոցը դրանց վրա
դրված՝ գծիկավոր, QR կամ Maxi կոդ է, կամ
պատկերային այլ կոդ:
3. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կամ
2-րդ կետերից ցանկացածի. տարբերվում է
նրանով, որ խաղաթղթերի համագույնի ու
աստիճանակարգի կոդավորված տեղեկա
տվության ընթերցման սարքը օպտիկական
սկաներ է:
4. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կետի.
տարբերվում է նրանով, որ խաղաթղթերի
համագույնի ու աստիճանակարգի կոդավորված
տեղեկատվական միջոցը դրա մեջ տեղադրված
մագնիսական ժապվեն է կամ ՉԻՊ:
5. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կամ
4-րդ կետերից ցանկացածի. տարբերվում է
նրանով, որ խաղաթղթերի համագույնի ու
աստիճանակարգի կոդավորված տեղեկա
տվության ընթերցման սարքը RFID սկաներ է:
6. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կետի.
տարբերվում է նրանով, որ խաղաթղթերի
համագույնի ու աստիճանակարգի նշումները
կատարված են Բրայլի այբուբենով:
7. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կետի.
տարբերվում է նրանով, որ խաղաթղթերի
համագույնի ու աստիճանակարգի՝ ձայնային
տեղեկատվության փոխակերպված տեղեկա
տվությունը
խաղաթղթի
համագույնի
ու
աստիճանակարգի անվանումն է, տվյալ
խաղաթղթին բնորոշ կամ դրա հետ կապված
ասացվածք է, երաժշտական կամ գրական
ստեղծագործություն կամ դրա հատված է, կամ
տվյալ խաղի համար ընդունված կանոն է:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2022

02/1

№ՄԱՍ 1

(51) 2022.01
(11) 703
(13) Y
C12N 1/00
A61K 8/00
(21) AM20210032Y
(22) 22.04.2021
(72) Արևիկ Իսրայելյան (AM), Ֆլորա Տխրունի
(AM), Անյուտա Սարգսյան (AM)
(73) Արևիկ Իսրայելյան, ԱՀ, Ստեփանակերտ,
Ա. Առաքելյան 1 նրբ. 5, բն. 7 (AM)
(54) Անասնակերի հարստացման համար
Enterococcus
durans
P13
MDC-9635,
Enterococcus faecium KE5 MDC-9662, Lactobacillus acidophilus 1991 MDC-9631, Streptococcus termophillus 103 MDC-9608
և
Kluyveromyces marxsianus 83 MDC-10322
շտամների կոնսորցիում
(57) Անասնակերի հարստացման համար
Enterococcus durans P13 MDC-9635, Enterococcus faecium KE5 MDC-9662, Lactobacillus
acidophilus 1991 MDC-9631, Streptococcus termophillus 103 MDC-9608 և Kluyveromyces marxsianus 83 MDC-10322 շտամների կոնսորցիում:
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2022

02/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20201049		

(111) 34130

(220) 11.06.2020

(151) 31.01.2022

			(181) 11.06.2030
(730) Ամգեն Ինք., US
(442) 17.08.2020
(310) 88/723,075 (320) 11.12.2019 (330) US
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ,
դեղագործական
պատրաստուկներ
սիրտ-անոթային
հիվանդությունների
և
խանգարումների բուժման համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20201143		

(111) 34131

(220) 22.06.2020

(151) 31.01.2022

			(181) 22.06.2030
(730)
Սահականուշ
Մելքոնյան,
Երևան,
Ռոստոմի 85, AM
(442) 16.07.2020
(540)

(511)
դաս 35. ծաղկի սրահների ծառայություն
ներ, այն է՝ ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու
համար նյութերի, ծաղիկների էքստրակտների
(պարֆյումերիա), ծաղիկներից և խոտերից
հոտավետ խառնուրդների, փրփրա
նյութից
ծաղկակալիչների (կիսաֆաբրիկատներ), ծաղ
կամանների համար տակդիրների, ծաղկային
կոմպոզիցիաներում ծաղիկների և բույսերի
համար բռնիչների, ծաղկամանների, ծաղիկների
և բույսերի համար ցողիչների (սրսկիչների),
արհեստական
ծաղիկների,
արհեստական
ծաղիկներից պսակների, թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկների կամ տերևների,
թարմ ծաղիկներից պսակների, բնական
ծաղիկների,
դեկորատիվ
նպատակներով
չորացրած ծաղիկների, ծաղիկների սոխուկ
ների մանրածախ և մեծածախ առևտրի
ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20201582		

(111) 34132

(220) 20.08.2020

(151) 31.01.2022

			(181) 20.08.2030
(730) Արտաշես Արմենի Ավետսիյան, Երևան,
Իսահակյան փ., տուն 34բ, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(526) «FURNITURE & MORE» գրառումն ու «HOME»
բառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

սև, սպիտակ, մոխրագույն և դեղին գունային

սև, մուգ և բաց ոսկեգույն, գորշ գունային

համակցությամբ:

համակցությամբ:

10
10

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2022

(511)
դաս 20. արծաթազօծված ապակի (հայե
լիներ). հայելիներ. բամբուկի իրեր. նստա
րաններ (կահույք). օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե մահճակալ
ներ. երիզներ փայտից. սպասքապահարան
ներ. գրասեղաններ (կահույք). գրասենյակային
կահույք. կահավորանք (կահույք). քարտա
դարաններ (կահույք). պահարաններ փաս
տաթղթերի համար. բուխարու էկրաններ
(կահույք). աթոռներ. պառկելաթոռներ. գլխա
կալնռր (կահույք). դարակներ բոլորագլխակ
ների համար. ցուցափեղկեր. կախարաններ
հագուստի համար. դարակներ քարտարան
ների պահարանների համար. բազկաթոռներ.
կոմոդներ.սեղաններ. բազմոցի բարձեր. ներք
նակներ. կախիշների ոչմետաղական կեռիկներ
հագուստի համար. սեղաններ նկարելու, գծգրե
լու համար. բազմոցներ. փայտե փորագրված
գեղարվեստական իրեր. դպրոցական կահույք.
մահճակալներ. դարակներ (կահույք). ծաղ
կարկղեր (կահույք). պահարաններ սննդամ
թերքի համար. ոչ մետաղական օժանդակ
պարագաներ պատուհանների համար. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ մահճա
կալների համար. ոչ մետաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. հանդերձարան
ներ (զգեստապահարաններ). լվացարանների
սեղաններ (կահույք). հագուստի կախիչներ
(կահույք). շիրմաներ (կահույք). դռներ կահույքի
համար. սեղաներեսներ. դարակներ կահույքի
համար. մահճակալների հիմքեր. արձաններ
փայտից, մոմից, գիպսից, կամ պլաստմասսա
յից. գզրոցներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ.
պատվանդաններ (կահույք). հյուսածո իրեր.
ցուցապահարաններ (կահույք). գեղարվես
տա
կան իրեր փայ
տից, մո
մից, գիպ
սից կամ
պլաստմասսայից. սպասարկման անվավոր
սեղաններ (կահույք). կիսանդրիններ փայտից,
մոմից, գիպսից, կամ պլաստմասսայից. շրջա
նակներ նկարների համար. աթոռակներ. արձա
նիկներ, պատկերներ փայտից, մոմից, գիպսից,
կամ պլաստմասսայից. սայլակներ (կահույք).
անվավոր
սեղանիկներ
համակարգիչների
համար (կահույք). ներսի շերտավարագույրներ
հյուսած փայտից. բարձակներ (կահույք). ման
կական մահճակալներ. զգեստապահարաններ.
փայտից, մոմից, գիպսից, կամ պլաստիկից
խաչելություններ, բացառությամբ ոսկերչական
իրերի. դյուրակիր գրասեղաններ:
____________________

(210) 20201583

(111) 34133

(220) 20.08.2020

(151) 31.01.2022

02/1

№ՄԱՍ 1

(181) 20.08.2030
(730) Արտաշես Արմենի Ավետսիյան, Երևան,
Իսահակյան փ., տուն 34բ, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(526)

«MADE

IN

SUNNY

ARMENIA»

արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
յան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
մուգ և բաց նարնջագույն և գորշ կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 29. չամիչ. չիր.
դաս 31. թարմ գետնընկույզ. նուշ
(պտուղներ).
թարմ
պնդուկ.
չմշակված
ընկույզներ. չմշակված շագանակներ. չմշակված
բակլա. գիհու հատապտուղներ:
____________________

(210) 20202386

(111) 34134

(220) 25.12.2020

(151) 31.01.2022

			(181) 25.12.2030
(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Ջրվեժ, փ. 19, տարածք 40-44, AM
(442) 16.03.2021
(540)

11

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում

02/1

№ՄԱՍ 1

(540)

է դեղին, սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ,
շագանակագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20202387

(111) 34135

(220) 25.12.2020

(151) 31.01.2022

			(181) 25.12.2030
(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Ջրվեժ, փ. 19, տարածք 40-44, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ մոխրագույն, բաց մոխրագույն և կապույտ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք.
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական
նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ.
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար
քեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(526) «ԷՍԿԻՄՈ» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
փիրուզագույն, սպիտակ, վարդագույն, մարմնա
գույն, կապույտ, դեղին, շագանակագույն, բաց
և մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20210089

(111) 34136

(220) 25.01.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 25.01.2031
(730) Հաուս օֆ Փրինս Ա/Ս, DK
(442) 01.02.2021
(310) 2020 01933 (320) 25.09.2020 (330) DK

(210) 20210596		

(111) 34137

(220) 23.03.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 23.03.2031
(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Ջրվեժ, փ. 19, տարածք 40-44, AM
(442) 16.06.2021
(540)
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20210604		

(111) 34138

(220) 23.03.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 23.03.2031
(730) «Մեյդ ին Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան 0010,
Կենտրոն, Հանրապետության 22, գր. 12, AM

12
12

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2022

(442) 01.04.2021
(540)

(210) 20210720		

(111) 34139

(220) 05.04.2021

(151) 31.01.2022

02/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 05.04.2031
(730) Մխիթար Մովսիսյան, Երևան, Էստոնական
5, բն. 14, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(526) «SHOPPING» և «ARMENIA» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություն
ներ. ապրանքների ցուցադրում. աճուրդային
վաճառք. առևտրային գործունեության գնա
հատում. գովազդ. ցուցահանդեսների կազ
մակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. առևտրական տոնավաճառ
ների կազմակերպում. մանրածախ վաճառքի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղե
կատվություն և խորհուրդներ սպառողներին
ապրանքների և ծառայությունների ընտրության
հարցում. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների)
վարձույթ.
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում. թվային երաժշտության ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառա
յություններ. հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
նախապես գրառված երաժշտության և ֆիլ
մերի ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մեծածախ վաճառք.
պատկերասրահների միջոցով արվեստի գոր
ծերի մանրածախ վաճառք. հացամթերքին
վերաբերող մանրածախ առևտրի ծառայու
թյուններ:
____________________

(526) «0 (I) RH+» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագույն, դեղին, կարմիր և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20210723		

(111) 34140

(220) 05.04.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 05.04.2031
(730) Մխիթար Մովսիսյան, Երևան, Էստոնական
5, բն. 14, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2022

(210) 20210724		

(111) 34141

(220) 05.04.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 05.04.2031
(730) Մխիթար Մովսիսյան, Երևան, Էստոնա
կան 5, բն. 14, AM
(442) 03.05.2021
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

(526) «AB (IV) RH+» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագույն, դեղին, կարմիր և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20210726		

(111) 34143

(220) 05.04.2021

(151) 31.01.2022

(181) 05.04.2031
(730) Մխիթար Մովսիսյան, Երևան, Էստոնա
կան 5, բն. 14, AM
(442) 03.05.2021
(540)
(526) «A (II) RH+» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագույն, դեղին, կարմիր և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20210725		

(111) 34142

(220) 05.04.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 05.04.2031
(730) Մխիթար Մովսիսյան, Երևան, Էստոնական
5, բն. 14, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(526) «B (III) RH+» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյկետ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագույն, դեղին, կարմիր և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20210825		

(111) 34144

(220) 19.04.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 19.04.2031
(730) «Ուրբան բոստան» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Ֆուչիկի 2, նրբ. 5, բն. 23, AM
(442) 03.05.2021

14
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2022
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№ՄԱՍ 1

(730) «Մառնիկ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արագածոտնի մարզ,
գյուղ Ներքին Բազմաբերդ, AM

(540)

(442) 01.06.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, մանուշակագույն, կանաչ, դեղին և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. բանջարեղենային
աղցաններ.
պահածոյացված
ծովային
ջրիմուռներ. արևածաղկի մշակված սերմեր.
սոյայի
ծնեբեկ.
մշակված
բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. բանջարեղենային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. չորացրած
ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ.
պահածոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած
կոճապղպեղ.
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. ոչ բուժիչ
թուրմեր. համեմանք. կարրի (ամոքանք).
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). քնջութի
սերմնահատիկներ (համեմունք).
դաս 31. սննդային և կերային չմշակված
ջրիմուռներ. չմշակված ընկույզներ. թարմ
սնկեր. թարմ վարունգ. թարմ բանջարեղեն.
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ.
թարմ սալթ-կաթնուկ. թարմ սոխ. եղինջ. ուտելի
չմշակված քնջութ. հալվե վերայի բույսեր. թարմ
սպանախ. թարմ սխտոր. կտավատի չմշակված
սերմեր սննդի համար. ուտելի թարմ ծաղիկներ.
թարմ կոճապղպեղ. սոյայի թարմ հատիկներ.
կանեփի բույս. չմշակված կանեփ:
____________________

(210) 20211031		

(111) 34145

(220) 11.05.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 11.05.2031

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ, նարնջագույն, մոխրագույն
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ֆիննական ծագում ունեցող
բաղադրիչներից պատրաստված պաղպաղակ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20211089		

(111) 34146

(220) 17.05.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 17.05.2031
(730) Մաքսիոն Սոլար Փթե. Լթդ. , SG
(442) 01.06.2021
(540)

(511)
դաս
9.
արևային
մարտկոցներ.
արևային մարտկոցնեի տարրեր.
սարքեր
արևային
ճառագայթումը
էլեկտրական
էներգիայի
փոխակերպելու
համար,
այն
է՝ ֆոտոէլեկտրական արևային մոդուլներ,
տանիքածածկի ֆոտոէլեկտրական տարրեր և
երեսապատման ֆոտոէլեկտրական պանելներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
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(210) 20211159		

(111) 34147

(220) 25.05.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 25.05.2031
(730) «Տ. Սաֆարյան» ՍՊԸ, ՀՀ, Դիլիջան 3901,
Սարալանջի 1-ին նրբ. 3/2, AM
(442) 16.06.2021
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց շականակագույն, մարմնագույն և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար

(210) 20211175		

(111) 34148

(220) 26.05.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 26.05.2031
(730) «Սոֆթ սիթի բիզնես կենտրոն» ՓԲԸ, ՀՀ,
Երևան, Գ. Հովսեփյան 20, AM
(442) 16.06.2021
(540)
( 5 2 6 ) « Բ Ի Զ Ն Ե Ս Կ ԵՆ Տ Ր Ո Ն » գ ր ա ռ ո ւ մ ն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. ներ
մուծման-արտահանման գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ. խորհրդատվու
թյուն գործարարության կազմակերպման և
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. ապրանքների
ցուցադրում. օգնություն առևտրային կամ
արդյունաբերական ձեռնարկությունների կառա
վարման
հարցերում.
հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդա
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յին նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման հարցե
րով. հաղորդագրությունների գրառում (գրասե
նյակային աշխատանքներ). մասնագիտական
խորհրդատվություն գործարարության ասպա
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա
հովում) մատակարարման ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա
հովում). մատակարարման ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա
հովում). առևտրի ավտոմատների վարձույթ.
ենթակապալառուի ծառայություններ (առևտրա
յին (կոմերցիոն) օգնություն). տեղեկատվության
տրամադրում գործարար և առևտրային հարա
բերությունների ոլորտներում. շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի կառավարում. գործարարության
ժամանակավոր կառավարում. գրասենյակային
սարքավորումն երի վարձույթ համատեղ աշխա
տանքային պայմաններում:
____________________

(210) 20211245		

(111) 34149

(220) 07.06.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 07.06.2031
(730) «Թիմ» ՓԲԸ, ՀՀ, 0014, Երևան, ՔանաքեռԶեյթուն, Ազատության պողոտա 24/1, AM
(442) 16.06.2021
(540)
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(526) «TELECOM ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ (CMYK: 100.70.40.30), վարդագույն
(CMYK: 0.85.70.0), երկնագույն (CMYK: 45.0.15.0)
և ավազագույն (CMYK: 10.10.15.0) գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 6. մետաղական հեռագրասյուներ.
հեռախոսի մետաղական խցիկներ
դաս 9. հեռաձայնագրման սարքեր.
հեռախոսափողեր.
ռադիոհաղորդիչներ
(հեռակապ).
կանխավճարով
աշխատող
մեխանիզմն եր հեռուստացույցների համար.
լուսահեռագրական ապարատներ. ռադիոհե
ռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագրական
կայաններ. հեռախոսային ապարատներ. հեռա
տիպներ. հեռագրասարքեր (ապարատներ).
հեռագրալարեր. հեռակառավարման ապարա
տուրա. հեռուստահուշարարներ. հեռախոսա
յին հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ.
հաղորդիչներ
(հեռակապ).
հեռախոսալա
րեր. հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ.
տեսահեռախոսներ.
անլար
հեռախոսներ.
արբանյակային նավագնացական սարքեր.
անլար հավաքակազմեր հեռախոսների համար.
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար.
շարժական հեռախոսներ, բջջային հեռախոս
ներ.
հեռահաղորդակցային
ապարատներ
ոսկերչական զարդերի տեսքով. ականջակալ
ներ հեռավոր կապի համար. հեռաներկայու
թյան ռոբոտներ.
դաս 19. հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկ
ներ. ոչ մետաղական հեռագրասյուներ.
դաս 28. շարժական խաղեր և խաղալիք
ներ, որոնք ներառում են հեռահաղորդակցու
թյան գործառույթներ.
դաս 35. հեռուստագովազդ. հեռախոսա
զանգերին պատասխանելու ծառայություն
ներ բացակայող բաժանորդների համար.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար.
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
հեռուստախանութների ծրագրերի արտադրու
թյուն.
դաս 37. հեռախոսների տեղադրում և
վերանորոգում.
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դաս
38.
հեռահաղորդակցման
ծառայություններ.
ռադիոհեռարձակում.
հաղորդագրությունների փոխանցում. հեռուս
տահեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում.
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություն
ներ. հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրա
մադրելու ծառայություններ. հեռախոսակապ.
բաժանորդային հեռագրակապի (տելեքսի)
ծառայություններ. լրատվական գործակալու
թյունների ծառայություններ. մալուխային հեռուս
տահեռարձակում.
ռադիոհեռախոսակապ.
համակարգչային տերմինալներով իրագործ
վող կապ. համակարգչի միջոցով հաղորդագ
րությունների և պատկերների փոխանցում.
էլեկտրոնային նամակների հաղորդում. ֆաքսի
միլային կապ. հեռահաղորդակցության ոլորտում
տեղեկատվության տրամադրում. փեյջինգային
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտ
րոնային կապի այլ միջոցների օգտագործ
մամբ). հաղորդագրությունների փոխանցման
ապարատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ.
մոդեմն երի վարձույթ. հեռահաղորդակցական
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային
ապարատների վարձույթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություն
ներ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
միացման ապահովում. հեռահաղորդակցա
կան միացումն երի և երթուղավորման ծառա
յություններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. համացանցի հասանե
լիության ժամանակի վարձույթ. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ինտերնետում բանավեճային համա
ժողով
ն երի
հասանելիության
ապահովում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. շնորհավո
րական բացիկների առցանց փոխանցում. թվա
յին ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայու
թյունների տրամադրում. առցանց համաժողով
ների ապահովում, տրամադրում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
սմարթֆոնների վարձույթ.
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դաս
41.
հեռուստատեսային
զվար
ճալի հաղորդումն եր. լուսավորման սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաս
տուդիաների համար. չբեռնվող հեռուստատե
սային ծրագրերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով.
դաս 42. հեռակա հասանելիության համա
կարգչային
համակարգերի
մոնիտորինգ.
տվյալների պահեստային հեռապատճենման
ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական
ծառայություններ. հետազոտություններ հեռա
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում:
____________________

(210) 20211262		

(111) 34150

(220) 09.06.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 09.06.2031
(730) Առևտրի տուն «Ռենեսսանս» ՍՊԸ, RU
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20211373		

(111) 34151

(220) 24.06.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 24.06.2031
(730) Հաուսհոլդս ընդ Թոիլեթրիս Մենյու
ֆեքչըրինգ Քո., Լթդ., JO
(442) 16.09.2021
(540)

(526) Արաբական տառերով գրված բառն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. ոչ բժշկական կոսմետիկական միջոց
ներ և արդուզարդի միջոցներ. պարֆյումերիային
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար.
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, ճար
պազերծման և հղկամշակման համար. լուծույթ
ներ մաքրելու համար. չոր շամպուններ. շամպուն
ներ. մազերի լավորակիչներ. հարդարանքի կաթ.
կոսմ ետ իկ ակ ան պատր աստ ուկն եր լոգ անք ի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ
բժշկական նպատակների համար. աղեր վան
նան եր ի համ ար, բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան
նպատ ակն եր ով օգտ ագ ործվ ողն եր ի. լվաց ող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
և բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար օգտ ա
գործվ ողն եր ի. նշի օճառ. օսլ ա (ապր ետ ուր).
օճառներ. գործվածքների երանգները վերա
կանգնող օճառներ. օճառներ սափրվելու համար.
պատրաստուկներ լվացքի համար. լոսյոններ
մազ եր ի համ ար. պատր աստ ուկն եր լվացք ը
թրջելու համար. սպիտակեցնող պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու
դեմ. հոտազերծող օճառներ. հատով օճառներ
հարդարանքի համար. օճառներ քրտնելու դեմ.
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. հեշ
տոցային լուծույթներ անձնական հիգիենայի
կամ հոտազերծման համար. ներկանյութեր զու
գարանի ջրի համար. ճարպազերծող միջոցներ,
բացառությամբ արդյունաբերական նպատակ
ների համար օգտագործվողների. բծերը հանելու
միջոցներ. պատրաստուկներ մաքրելու համար.
յուղ եր, որոնք ծառ այ ում են որպ ես մաքր ող
միջոցներ. լվացքի սոդա մաքրելու համար. կեն
ցաղային հակաստատիկներ. պատրաստուկներ
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գունազերծման համար. դիմապակիները մաքրե
լու հեղուկներ. պատրաստուկներ ջրհորդանները
մաքրելու համար. կոսմետիկական կրեմ ներ.
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմ
ներ. հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. լաքեր
մազերի համար. մաքրող միջոցներով տոգորված
մանկական անձեռոցիկներ. բամբակե տամպոն
ներ կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
կոսմետիկական դիմակներ. միջոցներ մազերը
ներկ ել ու համար. պատրաստ ուկն եր մազ եր ը
գանգրացնելու համար. մոմ բեղերի համար.
կոսմետիկական հավաքածուներ. բամբակ կոս
մետիկական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ դիմահարդարանքը հեռացնելու համար.
դեպիլ յատորներ. մազահեռացնող մոմ. կոլագեն
ներ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակ
ների համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար. պատրաստուկներ սափրվելու
համար. նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների
համար. սափրվելու լոսյոններ. արևապաշտպան
պատրաստուկներ. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ.
բուսական կոսմետիկական միջոցներ. բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համ ար. պատր աստ ուկն եր բեր ան ի խոռ ոչ ի
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. ատամն ա
փոշիներ. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմաց
ման համար. հոտազերծիչներ մարդկանց կամ
կենդանիների համար.
դաս 5. դեղ ագ ործ ակ ան արտ ադր անք,
բժշկակ ան և անասն աբ ուժ ակ ան պատր աս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատ ակն երի համար. դիետ իկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատ ակն եր ի համ ար, մանկ ակ ան սնունդ.
սննդային հավելումն եր մարդու կամ կենդանի
ների համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման
նյութեր. ատամն ալցման և ատամն երի ծեփա
պատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտա
հան իչ միջ ոցն եր. վնաս ատ ու կենդ ան ին եր ի
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ,
հերբիցիդներ. հակամանրէային օճառներ. ձեռ
քեր ը լվան ալ ու հակ ամ անր էայ ին միջ ոցն եր.
բուժ իչ շամպ ունն եր. հակ ան եխ իչն եր. պատ
րաստուկներ այրվածքները մշակելու համար.
վիրակապային կալանդներ(բանդաժներ). թան
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զիֆ վիրակապերի համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. մանկական խանձարուրներ.
մանկ ակ ան կիս ավ արտ իք-խանձ ար ուրն եր.
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ.
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. հիգի
ենիկ սրբիչներ, միջադիրներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ
նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր և
գործիքներ, վերջություների պրոթեզներ, աչքե
րի և ատամն երի պրոթեզներ. ոսկրաբուժական
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար. հաշմանդա
մություն ունեցող անձանց համար նախատեսված
թերապևտիկ և օժանդակ սարքեր. մերսման
ապարատներ. ապարատներ, սարքավորում
ներ և իրեր նորածինների համար. ապարատ
ներ, սարքեր և իրեր սեռական ակտիվության
համ ար. ապար ատ ուր ա բժշկակ ան անալ իզ
ների համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
պահող կալանդներ. անզգայացման դիմկալներ.
դիմկալներ բժշկական անձնակազմի համար.
վիրաբուժական առաձգական գուլպաներ. լսա
փողակներ. գոտիներ բժշկական նպատակների
համար. ճնշակներ (վիրաբուժական). հենակներ
(անթացուպեր). բժշկական գործիքների պիտո
յատ ուփ եր (ճամպր ուկն եր). հարմ ար անքն եր
մարմն ի խոռոչները մաքրելու համար. ձեռնոց
ներ մերսման համար. ձեռնոցներ բժշկական
նպատակների համար. ջերմաճնշակներ առաջին
օգնության համար. գոլորշիարարներ բժշկական
նպատակների համար. իրանակալներ բժշկա
կան նպատակների համար. հատուկ հագուստ
վիրահատական սենյակների համար. ականջի
ունել յակներ. հիգիենիկ դիմակներ բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. դեմք ի թեր ապ ևտ իկ
դիմակներ. լատեքսային բժշկական ձեռնոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(540)

(526) «RISK», «REDUCTION», «RESPONSE»,
«RECOVERY» և «RESTART» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. արտակարգ իրավիճակների և
անվտանգության ոլորտում առաջին օգնության
արկղիկների և գոյատևման պայուսակների
մանրածախ
վաճառք
(պարունակությունը՝
առաջին օգնության պարագաներ, հիգիենիկ
պարագաներ, գոյատևման համար անհրաժեշտ
պարագաներ).
դաս 41. կրթական ծառայություններ
արտակարգ իրավիճակների և անվտանգության
ոլորտում, գործնական հմտությունների ուսուցում
(ցուցադրություն) արտակարգ իրավիճակների
և անվտանգության ոլորտում, վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում) արտակարգ իրավիճակների և
անվտանգության ոլորտում.
դաս 42. արտակարգ իրավիճակների և
անվտանգության
ոլորտում
տեխնիկական
նախագծերի ուսումնասիրում (տարահանման
պլանների կազմում):
____________________

			(181) 25.06.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Տերտերյան,
Երևան, Ավան-Առինջ, մկրշ. 2, 1/8, բն. 30, AM

(210) 20211397		

(111) 34153

(220) 28.06.2021

(151) 31.01.2022

(442) 07.07.2021

			(181) 28.06.2031
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(730) Արարատ Անտոնյան, ՀՀ, Երևան, Աբելյան
9, բն. 10, AM

(526) Բացի «yog» բառից մնացած բոլոր գրա

(442) 16.07.2021
(540)

ներ չեն:
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№ՄԱՍ 1

ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն և ոսկեգույն գունային համակ

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
թանաքագույնով:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարության
կառավարում, կազմակերպում, վարչարարու
թյուն. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ֆինանսական, դրամավարկային և
բանկային ծառայություններ. ապահովագրական
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ.
անվտանգության ծառայություններ նյութական
արժեքների և անհատների ֆիզիկական
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից
մատուցվող անհատական և սոցիալական
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու
համար:
____________________

(210) 20211405		

(111) 34154

(220) 28.06.2021

(151) 31.01.2022

ցությամբ:
(511)
դաս 33. «Խնդողնի» խաղողի տեսակից
գինի:

____________________

(210) 20211415		

(111) 34155

(220) 29.06.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 29.06.2031
(730) «Յոգ վայնես» ՍՊԸ, Երևան 0025,
Չարենցի 28, բն. 5, AM
(442) 16.07.2021
(540)

			(181) 28.06.2031
(730) «Յոգ վայնես» ՍՊԸ, Երևան 0025,
Չարենցի 28, բն. 5, AM
(442) 16.07.2021
(540)
(526) Բացի «yog» բառից մ նացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն և ոսկեգույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 33.

«Արենի»

տեսակի

խաղողից

պատրաստված գինի:
____________________
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(210) 20211416		

(111) 34156

(220) 29.06.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 29.06.2031
(730) «Յոգ վայնես» ՍՊԸ, Երևան 0025,
Չարենցի 28, բն. 5, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(526) «WINES» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն և ոսկեգույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20211428		

(111) 34157

(220) 01.07.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 01.07.2031
(730) Ուորլդ Թրեյդ Սենթրս Ըսոսիեյշն, Ինք.,
US
(442) 16.08.2021
(540)
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(511)
դաս 35.
առևտրային տոնավաճառ
ների, ցուցահանդեսների, էքսպոզիցիաների,
համաժողով
ն երի, վարպետաց դասերի և կոն
ֆերանսների կազմակերպում` առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով.
տնտե
սական կանխատեսում. գործարար խորհր
դատվություն
ներմուծման-արտահանման
հետ կապված հարցերով և այլ գործարար
խորհրդատվություն.
շուկայի հետազոտու
թյուն. հետազոտություններ գործարարության
ոլորտում. գրասենյակային սարքերի և քար
տուղարական սարքավորումն երի վարձույթ.
քարտուղարական ծառայություններ, մեքենագ
րական ծառայություններ, տեքստի մշակում,
լուսապատճենահանման
ծառայություններ,
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
յություններ. առևտրային և գործարարության
ոլորտում վիճակագրության և այլ համադ
րելի գործարար տեղեկատվության տրամադ
րում. տեղեկատվության հավաքում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. գովազ
դային կամ խթանիչ նյութերի տարածում.
գովազդ և երրորդ անձանց ապրանքների
ու ծառայությունների գովազդ. միջազգային
առևտրային տեղեկատվություն պարունակող
առցանց համակարգչային տվյալների հիմն ա
պաշարների տրամադրում. գրասենյակների
կառավարման ծառայություններ.
հաշվա
պահական գրքերի վարում. փաստաթղթերի
վերարտադրություն.
աշխատանքի վարձե
լու գործակալությունների ծառայություններ.
տվյալների ավտոմատացված հիմն ապաշար
ների վարում. գործնական տեղեկատվության
և խորհրդատվության տրամադրում. օժան
դակության տրամադրում գործարարության
ասպարեզում. մարքեթինգային և գովազդա
յին ծառայություններ. աջակցության տրամադ
րում շուկայավարման և գովազդի հարցերով.
տեղեկատվության տրամադրում առևտրի ոլոր
տում. առևտրի ապահովման ծառայություններ.
գործարարության
ցանցերի
ծառայություն
ներ. գործարարության և հավանական բիզ
նես գործընկերների հետ համագործակցության
հնարավորությունների կառավարման, կազ
մակերպման և ապահովման ծառայություն
ներ.
միջազգային առևտրի, ներդրումն երի,
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ֆինանսավորման և գործարարության նպա
տակներով գործարար հանդիպումն երի ու
ցանցային
միջոցառումն երի
կառավարում,
կազմակերպում և ապահովում. ապրանքների
ու ծառայությունների գնման և վաճառքի հետ
կապված գործարար հանդիպումն երի կառա
վարում, կազմակերպում և ապահովում. գոր
ծարարության վերլուծության ծառայություններ.
գործարար վիճակագրության վերլուծություն.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. գործարարության
նպատակներով տնտեսական կանխատեսում
ների վերլուծություն. զեկույցների պատրաս
տում և կազմում գործարարության ոլորտում.
արտաքին առևտրի վերաբերյալ տեղեկատվու
թյան և առաջարկությունների տրամադրում.
գործերի կառավարման ծառայություններ գոր
ծարարության կազմակերպման, կառավարման
և զարգացման ոլորտում. տեղեկատվության,
խորհրդատվության և առաջարկությունների
տրամադրում բիզնեսի կազմակերպման, կառա
վարման և զարգացման ոլորտում. երրորդ
անձանց համար հավանական գործարար
հաճախորդների
և
հնարավորությունների
հայտնաբերում, որոնում և ստեղծում. առևտրի
պալատների, առևտրային ասոցիացիաների,
տարածաշրջանային զարգացման գործակա
լությունների և գործարարության համախմբում՝
նոր բիզնես հնարավորություններն ուսումն ասի
րելու նպատակով. գործարար խորհրդատվա
կան ծառայություններ՝ առևտրային կապերին
և առևտրային ներդրումն երին աջակցելու և
օժանդակելու նպատակով. ասոցիացիաների
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունները մատու
ցող անդամակցության սխեմաների կառավա
րում, մասնավորապես` միջազգային գործարար
հարաբերությունների խթանում և աջակցու
թյուն. անդամակցության սխեմաների կառա
վարում միջազգային առևտրի ոլորտում. վերը
նշված բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության,
խորհրդատվության
և
խորհրդակցության տրամադրում.
դաս 37. անշարժ գույքի կառուցապատման
ծառայություններ. անշարժ գույքի մաքրման,
վերանորոգման և սպասարկման ծառայություն
ներ. շինարարական աշխատանքների իրա
կանացում. վերանորոգման ծառայություններ.
տեղադրման ծառայություններ.
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դաս 41.
սեմինարների անցկացում
միջազգային առևտրի ոլորտում.
մշա
կութային և կրթական տոնավաճառների,
ցուցահանդեսների, էքսպոզիցիաների, համա
ժողով
ն երի, կոնֆերանսների և վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում միջազ
գային առևտրի ոլորտում. թարգմանիչների
ծառայություններ. բանավոր թարգմանիչների
ծառայություններ. կրթություն (դաստիարակու
թյուն, ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի
ապահովում. զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումն երի կազմակեր
պում.
կրթադաստիարակչական և ժաման
ցային ծառայություններ. զվարճությունների և
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ,
այն է՝ տեքստային նյութերի, տեսանյութերի,
ձայնային նյութերի և մուլտիմեդիային նյութերի
տրամադրում.
զվարճությունների և կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ, այն
է՝ էլեկտրոնային գրքերի, ամսագրերի, լրագ
րերի, պարբերականների և այլ հրատարակու
թյունների տրամադրում.
զվարճությունների
և կրթադաստիարակչական ծառայություն
ներ, այն է՝ տեղեկատվության, տվյալների
հիմն ապաշարների, ուղեցույցների և փոդ
քասթների տրամադրում՝ զվարճությունների,
նորությունների, ընթացիկ միջոցառումն երի,
պատմության, սպորտի, խաղերի, մեդիայի,
մշակութային միջոցառումն երի ու իրադարձու
թյունների, հետաքրքրությունների, հրատա
րակությունների ոլորտում. զվարճությունների
և կրթադաստիարակչական ծառայություններ,
այն է՝ թատերականացված ներկայացումն եր,
սպորտային միջոցառումն երի, մշակութային
միջոցառումն երի և դասախոսությունների կազ
մակերպում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային հրա
պարակումն երի տրամադրում. էլեկտրոնային
առցանց հրապարակումն երի տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում.
համաշխարհային
համակարգչային ցանցից կամ համացանցից
հրապարակումն երի տրամադրում՝ զննարկ
ման հնարավությամբ. համակարգչայնացված
և համակարգչի օգնությամբ իրականացվող
կրթադաստիարակչական, ուսուցողական և
ուսումն ական ծառայություններ. համակարգչի
օգնությամբ իրականացվող կրթադաստիա
րակչական ծառայություններ.
համակարգչի
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օգնությամբ իրականացվող ուսուցողական
ծառայություններ. համակարգչի օգնությամբ
իրականացվող ուսումն ական ծառայություն
ներ. համակարգչայնացված կրթադաստիա
րակչական ծառայություններ. պլանշետային
համակարգչի
օգնությամբ
իրականացվող
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
պլանշետային համակարգչի օգնությամբ իրա
կանացվող ուսուցողական ծառայություններ.
պլանշետային համակարգչի օգնությամբ իրա
կանացվող ուսումն ական ծառայություններ.
կրթական և ուսումն ական ծառայություններ
առևտ
րի և ներդ
րումնե
րի ոլոր
տում. ուսում
նական դասընթացների, վերապատրաստման
դասընթացների, սեմինարների, վարպետաց
դասերի, դասախոսությունների, ցուցահանդես
ների և համաժողով
ն երի անցկացում, կառա
վարում, կազմակերպում և տրամադրում.
ուսումն ական դասընթացների, վերապատ
րաստման դասընթացների, սեմինարների,
վարպետաց դասերի, դասախոսությունների,
ցուցահանդեսների և համաժողով
ն երի անցկա
ցում, կառավարում, կազմակերպում և տրամադ
րում առևտրի, ներդրումն երի, տնտեսության և
ենթակառուցվածքային համակարգերի ոլոր
տում. լեզուների ուսուցման դասընթացների
անցկացում, կառավարում, կազմակերպում և
տրամադրում. դասընթացների և վարպետաց
դասերի անցկացում, կառավարում, կազմա
կերպում և տրամադրում մշակութային նպա
տակներով.
դասընթացների և վարպետաց
դասերի անցկացում, կառավարում, կազմա
կերպում և տրամադրում՝ երկրների միջև մշա
կութային կապերի խթանման նպատակով.
հեռավար ուսուցման ծառայություններ. կրթու
թյան առցանց ապահովում համակարգչային
տվյալների հիմն ապաշարի կամ համացանցի
կամ էքստրանեթի միջոցով. ոչ ներբեռնելի
ուսումն ական և ուսուցողական նյութերի տրա
մադրում. գրքերի, տեքստերի և այլ տպագիր
նյութերի հրատարակում. կրթական և ուսում
նական նյութերի հրատարակում. ուսումն ական
դասընթացների անցկացում գործարարության
ոլորտում.
կոնֆերանսների, սեմինարների,
վեբինարների կառավարում, կազմակերպում և
տրամադրում. սոցիալական միջոցառումն երի
կառավարում և կազմակերպում ժողով
ն երի,
կոնֆերանսների և սեմինարների տեսքով՝
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միջազգային առևտրի, ներդրումն երի, ֆինանս
ների և գործարարության ոլորտում. տեսակոն
ֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
վերը նշված բոլոր ծառայությունների վերաբե
րյալ տեղեկատվության, խորհրդատվության և
խորհրդակցության տրամադրում։
(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20211429		

(111) 34158

(220) 01.07.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 01.07.2031
(730) Ուորլդ Թրեյդ Սենթրս Ըսոսիեյշն, Ինք.,
US
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 35.
առևտրային տոնավաճառ
ների, ցուցահանդեսների, էքսպոզիցիաների,
համաժողով
ն երի, վարպետաց դասերի և կոն
ֆերանսների կազմակերպում` առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով.
տնտե
սական կանխատեսում. գործարար խորհր
դատվություն
ներմուծման-արտահանման
հետ կապված հարցերով և այլ գործարար
խորհրդատվություն.
շուկայի հետազոտու
թյուն. հետազոտություններ գործարարության
ոլորտում. գրասենյակային սարքերի և քար
տուղարական սարքավորումն երի վարձույթ.
քարտուղարական ծառայություններ, մեքենագ
րական ծառայություններ, տեքստի մշակում,
լուսապատճենահանման
ծառայություններ,
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
յություններ. առևտրային և գործարարության
ոլորտում վիճակագրության և այլ համադ
րելի գործարար տեղեկատվության տրամադ
րում. տեղեկատվության հավաքում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. գովազ
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դային կամ խթանիչ նյութերի տարածում.
գովազդ և երրորդ անձանց ապրանքների
ու ծառայությունների գովազդ. միջազգային
առևտրային տեղեկատվություն պարունակող
առցանց համակարգչային տվյալների հիմն ա
պաշարների տրամադրում. գրասենյակների
կառավարման ծառայություններ.
հաշվա
պահական գրքերի վարում. փաստաթղթերի
վերարտադրություն.
աշխատանքի վարձե
լու գործակալությունների ծառայություններ.
տվյալների ավտոմատացված հիմն ապաշար
ների վարում. գործնական տեղեկատվության
և խորհրդատվության տրամադրում. օժան
դակության տրամադրում գործարարության
ասպարեզում. մարքեթինգային և գովազդա
յին ծառայություններ. աջակցության տրամադ
րում շուկայավարման և գովազդի հարցերով.
տեղեկատվության տրամադրում առևտրի ոլոր
տում. առևտրի ապահովման ծառայություններ.
գործարարության
ցանցերի
ծառայություն
ներ. գործարարության և հավանական բիզ
նես գործընկերների հետ համագործակցության
հնարավորությունների կառավարման, կազ
մակերպման և ապահովման ծառայություն
ներ.
միջազգային առևտրի, ներդրումն երի,
ֆինանսավորման և գործարարության նպա
տակներով գործարար հանդիպումն երի ու
ցանցային
միջոցառումն երի
կառավարում,
կազմակերպում և ապահովում. ապրանքների
ու ծառայությունների գնման և վաճառքի հետ
կապված գործարար հանդիպումն երի կառա
վարում, կազմակերպում և ապահովում. գոր
ծարարության վերլուծության ծառայություններ.
գործարար վիճակագրության վերլուծություն.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. գործարարության
նպատակներով տնտեսական կանխատեսում
ների վերլուծություն. զեկույցների պատրաս
տում և կազմում գործարարության ոլորտում.
արտաքին առևտրի վերաբերյալ տեղեկատվու
թյան և առաջարկությունների տրամադրում.
գործերի կառավարման ծառայություններ գոր
ծարարության կազմակերպման, կառավարման
և զարգացման ոլորտում. տեղեկատվության,
խորհրդատվության և առաջարկությունների
տրամադրում բիզնեսի կազմակերպման, կառա
վարման և զարգացման ոլորտում. երրորդ
անձանց համար հավանական գործարար
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հաճախորդների
և
հնարավորությունների
հայտնաբերում, որոնում և ստեղծում. առևտրի
պալատների, առևտրային ասոցիացիաների,
տարածաշրջանային զարգացման գործակա
լությունների և գործարարության համախմբում՝
նոր բիզնես հնարավորություններն ուսումն ասի
րելու նպատակով. գործարար խորհրդատվա
կան ծառայություններ՝ առևտրային կապերին
և առևտրային ներդրումն երին աջակցելու և
օժանդակելու նպատակով. ասոցիացիաների
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունները մատու
ցող անդամակցության սխեմաների կառավա
րում, մասնավորապես` միջազգային գործարար
հարաբերությունների խթանում և աջակցու
թյուն. անդամակցության սխեմաների կառա
վարում միջազգային առևտրի ոլորտում. վերը
նշված բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության,
խորհրդատվության
և
խորհրդակցության տրամադրում.
դաս 37. անշարժ գույքի կառուցապատման
ծառայություններ. անշարժ գույքի մաքրման,
վերանորոգման և սպասարկման ծառայություն
ներ. շինարարական աշխատանքների իրա
կանացում. վերանորոգման ծառայություններ.
տեղադրման ծառայություններ.
դաս 41.
սեմինարների անցկացում
միջազգային առևտրի ոլորտում.
մշա
կութային և կրթական տոնավաճառների,
ցուցահանդեսների, էքսպոզիցիաների, համա
ժողով
ն երի, կոնֆերանսների և վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում միջազ
գային առևտրի ոլորտում. թարգմանիչների
ծառայություններ. բանավոր թարգմանիչների
ծառայություններ. կրթություն (դաստիարակու
թյուն, ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի
ապահովում. զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումն երի կազմակեր
պում.
կրթադաստիարակչական և ժաման
ցային ծառայություններ. զվարճությունների և
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ,
այն է՝ տեքստային նյութերի, տեսանյութերի,
ձայնային նյութերի և մուլտիմեդիային նյութերի
տրամադրում.
զվարճությունների և կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ, այն
է՝ էլեկտրոնային գրքերի, ամսագրերի, լրագ
րերի, պարբերականների և այլ հրատարակու
թյունների տրամադրում.
զվարճությունների
և կրթադաստիարակչական ծառայություն
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ներ, այն է՝ տեղեկատվության, տվյալների
հիմն ապաշարների, ուղեցույցների և փոդ
քասթների տրամադրում՝ զվարճությունների,
նորությունների, ընթացիկ միջոցառումն երի,
պատմության, սպորտի, խաղերի, մեդիայի,
մշակութային միջոցառումն երի ու իրադարձու
թյունների, հետաքրքրությունների, հրատա
րակությունների ոլորտում. զվարճությունների
և կրթադաստիարակչական ծառայություններ,
այն է՝ թատերականացված ներկայացումն եր,
սպորտային միջոցառումն երի, մշակութային
միջոցառումն երի և դասախոսությունների կազ
մակերպում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային հրա
պարակումն երի տրամադրում. էլեկտրոնային
առցանց հրապարակումն երի տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում.
համաշխարհային
համակարգչային ցանցից կամ համացանցից
հրապարակումն երի տրամադրում՝ զննարկ
ման հնարավությամբ. համակարգչայնացված
և համակարգչի օգնությամբ իրականացվող
կրթադաստիարակչական, ուսուցողական և
ուսումն ական ծառայություններ. համակարգչի
օգնությամբ իրականացվող կրթադաստիա
րակչական ծառայություններ.
համակարգչի
օգնությամբ իրականացվող ուսուցողական
ծառայություններ. համակարգչի օգնությամբ
իրականացվող ուսումն ական ծառայություն
ներ. համակարգչայնացված կրթադաստիա
րակչական ծառայություններ. պլանշետային
համակարգչի
օգնությամբ
իրականացվող
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
պլանշետային համակարգչի օգնությամբ իրա
կանացվող ուսուցողական ծառայություններ.
պլանշետային համակարգչի օգնությամբ իրա
կանացվող ուսումն ական ծառայություններ.
կրթական և ուսումն ական ծառայություններ
առևտ
րի և ներդ
րումնե
րի ոլոր
տում. ուսում
նական դասընթացների, վերապատրաստման
դասընթացների, սեմինարների, վարպետաց
դասերի, դասախոսությունների, ցուցահանդես
ների և համաժողով
ն երի անցկացում, կառա
վարում, կազմակերպում և տրամադրում.
ուսումն ական դասընթացների, վերապատ
րաստման դասընթացների, սեմինարների,
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վարպետաց դասերի, դասախոսությունների,
ցուցահանդեսների և համաժողով
ն երի անցկա
ցում, կառավարում, կազմակերպում և տրամադ
րում առևտրի, ներդրումն երի, տնտեսության և
ենթակառուցվածքային համակարգերի ոլոր
տում. լեզուների ուսուցման դասընթացների
անցկացում, կառավարում, կազմակերպում և
տրամադրում. դասընթացների և վարպետաց
դասերի անցկացում, կառավարում, կազմա
կերպում և տրամադրում մշակութային նպա
տակներով.
դասընթացների և վարպետաց
դասերի անցկացում, կառավարում, կազմա
կերպում և տրամադրում՝ երկրների միջև մշա
կութային կապերի խթանման նպատակով.
հեռավար ուսուցման ծառայություններ. կրթու
թյան առցանց ապահովում համակարգչային
տվյալների հիմն ապաշարի կամ համացանցի
կամ էքստրանեթի միջոցով. ոչ ներբեռնելի
ուսումն ական և ուսուցողական նյութերի տրա
մադրում. գրքերի, տեքստերի և այլ տպագիր
նյութերի հրատարակում. կրթական և ուսում
նական նյութերի հրատարակում. ուսումն ական
դասընթացների անցկացում գործարարության
ոլորտում.
կոնֆերանսների, սեմինարների,
վեբինարների կառավարում, կազմակերպում և
տրամադրում.

սոցիալական միջոցառումն երի

կառավարում և կազմակերպում ժողով
ն երի,
կոնֆերանսների

և

սեմինարների

տեսքով՝

միջազգային առևտրի, ներդրումն երի, ֆինանս
ների և գործարարության ոլորտում. տեսակոն
ֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
վերը նշված բոլոր ծառայությունների վերա
բերյալ տեղեկատվության, խորհրդատվության
և խորհրդակցության տրամադրում։
(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20211433		

(111) 34159

(220) 01.07.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 01.07.2031
(730)

Վահե

Մովսեսյան,

ՀՀ,

Երևան,

Արզումանյան 30, բն. 12, AM
(442) 02.08.2021
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է բաց կապույտ (30BDBB), նարնջագույն
(F89521), կարմիր (D93331), սպիտակ (FFFFFF),
մարմնագույն (F7CB90), սև (2F1617), բաց կանաչ
(A1CF69), բալագույն (ED5766), շագանակագույն
(975454) գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. արագ սննդի կետերի ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20211515		

(111) 34160

(220) 14.07.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 14.07.2031
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM

կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս. մսամթերք. հում ապխտած
մսամթերք. հում աղը դրած մսամթերք.
բեկոն. նրբերշիկ. երշիկեղեն. հում-ապխտած
երշիկ. եփած երշիկ. եփած ապխտած
երշիկ. ապուխտ. բաստուրմա. սուջուխ. մսի
էքստրակտներ. մսի պահածոներ. մսային կամ
միս պարունակող կիսապատրաստվածքներ
(կիսաֆաբրիկատներ). մսային արտադրանք
պաքսիմատի մեջ (կիսաֆաբրիկատներ).
դաս 30. խմորապատ միս պարունակող
արտադրանք (կիսաֆաբրիկատներ), մասնա
վորապես՝ պելմենի, խինկալի. մսային կամ միս
պարունակող խոհարարական պատրաստվածք
(կիսաֆաբրիկատներ),
մասնավորապես՝
տավարի կամ հավի մսով նրբաբլիթներ:
____________________

(210) 20211516		

(111) 34161

(220) 14.07.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 14.07.2031
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(442) 16.07.2021
(540)

(526) «MEATPRODUCTS» բառն ինքնուրույն
(526) «МЯСОПРОДУКТЫ» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:

պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 29. միս. մսամթերք. հում ապխտած
մսամթերք. հում աղը դրած մսամթերք.
բեկոն. նրբերշիկ. երշիկեղեն. հում-ապխտած
երշիկ. եփած երշիկ. եփած ապխտած
երշիկ. ապուխտ. բաստուրմա. սուջուխ. մսի
էքստրակտներ. մսի պահածոներ. մսային կամ
միս պարունակող կիսապատրաստվածքներ
(կիսաֆաբրիկատներ). մսային արտադրանք
պաքսիմատի մեջ (կիսաֆաբրիկատներ).
դաս 30. խմորապատ միս պարունակող
արտադրանք (կիսաֆաբրիկատներ), մասնա
վորապես՝ պելմենի, խինկալի. մսային կամ
միս պարունակող խոհարարական պատրաստ
վածք (կիսաֆաբրիկատներ), մասնավորապես՝
տավարի կամ հավի մսով նրբաբլիթներ:
____________________

մանանեխ, հացահատիկից պատրաստված
ալյուր.
համեմունք. սննդային ըմպելիքներ
(հացահատիկի հիմքով և խոտաբուսային).
թանձրամոքանք (սոուսներ). խոտաբուսային

(210) 20211536		

(111) 34162

(220) 16.07.2021

(151) 31.01.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

			(181) 16.07.2031
(730) Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթաֆս Քո. ԼԼՔ, AE
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ. շաքարով հրուշակեղեն.
կոնֆետներ. թխվածքաբլիթ (բոլոր տեսակների).
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով.
մակարոնեղեն.
մակարոններ.
արիշտա. արագ եփվող արիշտա. սպագետի.
վերմիշել. խմորիչներ. հացաթխման փոշի և
թխման այլ բաղադրանյութեր. համեմունքներ
աղցանների համար. մայոնեզ. քացախ. կետչուպ
(սոուս) և սուսներ (համեմունքներ). թխման
համար պատրաստի խմոր. սառեցրած խմոր.
սառեցրած պարատա (անթթխմոր հնդկական
հաց). պաղպաղակ. ոչ կաթնային սառեցրած
աղանդեր. մրգային սառեցրած աղանդեր.
սառեցրած անուշեղեն. սուրճ. թեյ. կակաո.
շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի
փոխարինիչներ, հաց, հրուշակեղեն, մաթ, աղ,
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թեյ. մեղր. ադիբուդի։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211555		

(111) 34163

(220) 19.07.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 19.07.2031
(730) «Ժ.Ն.-Ժ.Ս.» ՓԲԸ, Երևան, 0026,
Արշակունյանց պող. 41, AM
(442) 16.08.2021
(540)

սպիտակ, կարմիր, կապույտ և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
9.
էլեկտրական
կուտակիչներ
տրանսպորտային միջոցների համար. կու
տակիչների բանկաներ. Էլեկտրական կուտա
կիչների պատյաններ. կուտակիչի թիթեղներ.
մագնիսներ. խանգարումապաշտպան սար
քեր (էլեկտրականություն). տրանսֆորմատոր
ներ (էլեկտրականություն). բաշխիչ տուփեր
(էլեկտրականություն). լիցքավորող սարքեր
էլեկտրական կուտակիչների համար. ծայրա
յին կցորդիչներ (էլեկտրականություն). ճյու
ղավորման
տուփեր
(էլեկտրականություն).
էլեկտրական
մալուխների
պարուտակներ.
տպասխեմաներ. էլեկտրական կոլեկտորներ.
արտադրական գործընթացների հեռակառա
վարման էլեկտրական տեղակայանքներ. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականություն). կոմու
տատորներ. էլեկտրական կոնդենսատորներ.
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղի
ներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. գծա
յին միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. էլեկտրա
կան կարգավորող սարքեր. էլեկտրական կեր
պափոխիչներ. կոմուտացման էլեկտրական

28
28

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2022

ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ
սահմանափակիչներ
(էլեկտրականություն).
խցակի էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի
ուղղիչներ.
ռեդուկտորներ
(էլեկտրական).
մետաղադետեկտորներ
արդյունաբերա
կան կամ ռազմական նպատակների համար.
դետեկտորներ. էլեկտրական ապահովիչներ.
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). բաշ
խիչ կառավարակետեր (էլեկտրականություն).
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ.
էլեկտրական
մալուխներ.
էլեկտրահաղոր
դագծեր. կառավարման վահաններ (էլեկտրա
կանություն). էլեկտրական գծերի միացքներ.
էլեկտրական միացքներ. էլեկտրական ռելե
ներ կայծմարիչներ. էլեկտրահաղորդալարեր.
մագնիսական լարեր. լիցքավորող սարքեր
կուտակիչների համար. հալուն ապահովիչներ.
էլեկտրական լարերի նույնականացման ջղեր.
էլեկտրական լարերի նույնականացման պարու
տակներ. ինդուկտիվության կոճերի միջաձողեր
(էլեկտրականություն) խարիսխներ (էլեկտրա
կանություն). կերպափոխիչներ (էլեկտրակա
նություն). լազերներ, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. էլեկտրա
կան մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ
շանթարգելներ. էլեկտրական դիմադրություն
ներ. ռեոստատներ. ինդուկտիվության կոճեր
(փաթույթներ). սեղմակներ (էլեկտրականու
թյուն). հեռագործ ընդհատիչներ. էլեկտրական
կոճերի հիմն ակմախքներ. նյութեր էլեկտրահա
ղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ).
արևային մարտկոցներ. մեկուսատախտակներ
ինտեգրալ սխեմաների համար. լուսավորու
թյան էլեկտրական կարգավորիչներ. մալուխ
ների միացման կցորդիչներ. համառանցք
մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի
վարդակների համար. էլեկտրաֆիկացված ցան
կապատեր. գերլարումից պաշտպանող կարգա
վորիչներ բարձրացնող տրանսֆորմատորներ.
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի
արտադրության համար. էլեկտրական տրանս
պորտային միջոցների համար լիցքավորման
կայաններ. խցակի էլեկտրական վարդակներ.
դաս 35. տրանսպորտային միջոցների
համար էլեկտրական կուտակիչների, կուտա
կիչների բանկաների, էլեկտրական կուտակիչ
ների պատյանների, կուտակիչի թիթեղների,
մագնիսների, խանգարումապաշտպան սար
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քերի (էլեկտրականություն), տրանսֆորմատոր
ների (էլեկտրականություն), բաշխիչ տուփերի
(էլեկտրականություն), էլեկտրական կուտա
կիչների համար լիցքավորող սարքերի, ծայ
րային
կցորդիչների
(էլեկտրականություն),
ճյուղավորման տուփերի (էլեկտրականություն),
էլեկտրական մալուխների պարուտակների,
տպասխեմաների, էլեկտրական կոլեկտորների,
արտադրական գործընթացների հեռակառա
վարման էլեկտրական տեղակայանքների, փակ
անջատիչների (էլեկտրականություն), կոմուտա
տորների, էլեկտրական կոնդենսատորների,
էլեկտրահաղորդիչների, էլեկտրական մայրու
ղիների, էլեկտրական շղթայի գործարկիչների,
գծային միացիչների (էլեկտրականություն),
միացման տուփերի (էլեկտրականություն), կոմու
տացման վահանների, էլեկտրական հպակ
ների, էլեկտրական կարգավորող սարքերի,
հսկողության էլեկտրական սարքավորումն երի,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների, էլեկտրական կերպափո
խիչների, կոմուտացման էլեկտրական ապա
րատների,
էլեկտրական
փոխարկիչների,
սահմանափակիչների
(էլեկտրականություն),
խցակի էլեկտրական երկժանիների, հոսանքի
ուղղիչների, ռեդուկտորների (էլեկտրական),
արդյունաբերական կամ ռազմական նպա
տակների համար մետաղադետեկտորների,
մետաղադետեկտորների,
դետեկտորների,
էլեկտրական ապահովիչների, բաշխիչ վահան
ների (էլեկտրականություն), բաշխիչ կառա
վարակետերի (էլեկտրականություն), հոսանքի
կորստի էլեկտրական ցուցիչների, էլեկտրա
կան մալուխների, էլեկտրահաղորդագծերի,
կառավարման վահանների (էլեկտրականու
թյուն), էլեկտրական գծերի միացքների, էլեկտ
րական միացքների, էլեկտրական ռելեների,
կայծմարիչների,
էլեկտրահաղորդալարերի,
մագնիսական լարերի, կուտակիչների համար
լիցքավորող սարքերի, հալուն ապահովիչների,
էլեկտրական լարերի նույնականացման ջղե
րի, էլեկտրական լարերի նույնականացման
պարուտակների, ինդուկտիվության կոճերի
միջաձողերի (էլեկտրականություն), խարիսխ
ների (էլեկտրականություն), կերպափոխիչների
(էլեկտրականություն),
լազերների,
բացա
ռությամբ բժշկական նպատակներով օգտա
գործվողների, էլեկտրական մարտկոցների,
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էլեկտրական կուտակիչների, շանթարգելների,
էլեկտրական դիմադրությունների, ռեոստատ
ների, ինդուկտիվության կոճերի (փաթույթների),
սեղմակների (էլեկտրականություն), հեռագործ
ընդհատիչների, էլեկտրահաղորդման գծերի
համար նյութերի (լարեր, մալուխներ), արևային
մարտկոցների, ինտեգրալ սխեմաների համար
մեկուսատախտակների, մալուխների միացման
կցորդիչների. համառանցք մալուխների, խցակի
վարդակների համար պաշտպանիչ կափարիչ
ների, էլեկտրաֆիկացված ցանկապատերի,
գերլարումից պաշտպանող կարգավորիչների,
բարձրացնող տրանսֆորմատորների, էլեկտ
րաէներգիայի արտադրության համար արևային
մարտկոցների, էլեկտրական տրանսպորտային
միջոցների համար լիցքավորման կայանների,
խցակի էլեկտրական վարդակների վաճառքի
կետերի ծառայություններ.
դաս 37. էլեկտրասարքերի տեղադրում
և վերանորոգում. վերելակների տեղադրում
և վերանորոգում. հրդեհային ազդասարքերի
տեղադրում և վերանորոգում. էլեկտրական
սարքավորումն երի աշխատանքում խանգա
րումն երի վերացում. էլեկտրահաղորդման գծերի
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
կուտակիչների լիցքավորում. մալուխների անց
կացում, տեղադրում. էլեկտրիկների ծառա
յություններ էլեկտրական տրանսպորտային
միջոցների լիցքավորում.
դաս 39. էլեկտրաէներգիայի բաշխում.
էներգիայի բաշխում.
դաս 42. տեխնոլոգիական հետազոտու
թյուններ. ճարտարագիտություն. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. տեխնիկական փաս
տաթղթերի կազմում:
____________________

(210) 20211564		

(111) 34164

(220) 21.07.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 21.07.2031
(730) Մայլն Ինք., US
(442) 16.08.2021

02/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(526) «GLOBAL HEALTHCARE» արտահայտու
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 44. դեղագործական ապրանքների
ախտորոշական, կանխարգելիչ և թերա
պևտիկ
հատկություններին
վերաբերող
տեղեկատվության տրամադրում։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211587		

(111) 34165

(220) 26.07.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 26.07.2031
(730) Արթուր Նազարյան Կամոյի, Երևան,
Արշակունյաց 50/2, բն. 47, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ծիրանագույն, նարնջագույն և մուգ փիրուզագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ավտոմոբիլային
փոխադրումն եր.
տրանս
պորտային
ծառայություններ
տեսարժան
վայրերի դիտման համար. տրանսպորտա
յին ծառայություններ. ճանապարհորդական
շրջագայությունների
համար
փոխադրում
ների կազմակերպում. ճանապարհորդների
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փոխադրում. վարորդների ծառայություններ.
ճանապարհորդությունների ամրագրում. ճանա
պարհորդության երթուղու վերաբերյալ տեղե
կատվության տրամադրում:
____________________

(210) 20211623		

(111) 34166

(220) 29.07.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 29.07.2031
(730) Արսեն Խաչիկի Մնացականյան, Երևան,
Վարդանաց 14/1, բն. 23, AM
(442) 16.08.2021
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

(730) «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ, Երևան,
0012, Ա. Խաչատրյան շ. 17, բն. 3, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «.am» տարրն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
և երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. դոմեն անունների գրանցում
(իրավաբանական ծառայություններ):
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 18. կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
արհեստական կաշի. կաշվե փականներ
(կափույրներ). կահույքի կաշվե պաստառներ.
կաշվե պիտակներ. կաշվե պաստառներ.
դաս 25. կոշկեղեն. տրիկոտաժեղեն.
կիսակոշիկներ.
կոշկածայրեր.
գոտիներ
(հագուստ). կոշիկների ճտքեր. միջատակեր.
հագուստ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ.
կոշկերեսներ.
ձեռնոցներ
(հագուստ).
տրիկոտաժե
հագուստ.
լողափի
կոշիկ.
կրունկներ
կոշկեղենի
համար.
ռանտեր
կոշկեղենի համար. կոշկեղենի ներբաններ.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ.
կաշվե հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ
հարմարանքներ:
____________________

(210) 20211655		

(111) 34167

(220) 02.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 02.08.2031

(210) 20211658		

(111) 34168

(220) 02.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 02.08.2031
(730) «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ, Երևան,
0012, Ա. Խաչատրյան շ. 17, բն. 3, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «.հայ« տարրն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. դոմեն անունների գրանցում
(իրավաբանական ծառայություններ):
____________________
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(210) 20211670		

(111) 34169

(210) 20211751		

(111) 34171

(220) 03.08.2021

(151) 31.01.2022

(220) 12.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 03.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.08.2021
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 12.08.2031
(730) Գառնիկ Ճորճի Պերթիկյան, ՀՀ, Երևան,
Արամի 4/3, բն. 54, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 33. «Արենի» տեսակի խաղողից
պատրաստված գինի, փրփրուն գինի, բրենդի,
օղի:
____________________
(526) «NICE» և «SHOES» բառերն ինքնուրույն
(210) 20211693		

(111) 34170

(220) 05.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 05.08.2031
(730) «Սիմփլ դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ Էմին
3ա, AM
(442) 01.09.2021
(540)

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 18. կանացի պայուսակներ.
դաս 25. կոշիկներ.
դաս 35. կանացի պայուսակների և
կոշիկների առևտուր:
____________________

(210) 20211757		

(111) 34172

(220) 13.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 13.08.2031
(730) Սոնա Ծառուկյան, ՀՀ, Երևան, Սիլիկյան
10/22, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(526) «GASTROBAR» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. բարերի ծառայություններ:
____________________
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(526) «G» տառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է խակի
կանաչ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 14. զարդեր. համայիլներ (թանկարժեք
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր).
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք
իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). թելեր
ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք իրեր).
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). ոսկերչական
իրեր. ոսկյա զարդեր. ոսկյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ.
արծաթյա զարդեր. արծաթյա մետաղաթել.
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). անմշակ
կամ դրվագված արծաթեղեն:
____________________

(210) 20211809		

(111) 34173

(220) 19.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 19.08.2031
(730) «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
1116 գ. Այգեշատ, Բարեկամության 30, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ). դոնդող. սննդային ճարպեր.
անկենդան անձրուկներ անչոուս. գետնընկույզի
յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկո
սի յուղ կա
րագ. սե
րուց
քա
յին կրեմ. ձվի սպի
տակուց. արյունախառն երշիկ. արգանակներ.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու
համար. խավիար.
պահածոյացված մրգեր.
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ.
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի
սննդային յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրա
բաներ. սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ.
թթու դրած մանր վարունգ. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. սննդա
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յին յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ.
շաքարապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկեն
դան խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան
ձուկ. սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսա
միս. կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված
սոյայի հատիկներ սննդի համար. ճարպա
նյութեր սննդային ճարպեր պատրաստելու
համար. յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդ
ների համար. անկենդան ծովատառեխ. անկեն
դան օմարներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ.
սննդային յուղ արմավենու կորիզից. սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային
լուծամզուքներ(էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. խոզի սննդային ճարպ. մրգային աղցան
ներ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան
սաղմոն. կենդանական սննդային ճարպեր.
անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ
պատրաստելու համար. արևածաղկի սննդա
յին յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյացված
գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. չիպսեր. անկենդան խխունջներ.
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի
համար պատրաստված ծաղկափոշի. անկեն
դան սղոցաձև ծովամորեխներ. պահածոյաց
ված ձուկ. պահածոյացված միս. անկենդան
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մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի ձվեր.
տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ(ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռ
ներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով.
կտրված կաթ. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր, սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտավատի սննդային յուղ. կալորիակա
նությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհա
րարական նպատակների համար. կաթնային
ֆերմենտներ խոհարարական նպատակների
համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ, թթվա
սեր. կաթնաթթվային խմորումով եռացրած
կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
նշի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված արտի
ճուկ. կաթի փոշի, յակիտորի. բուլգոգի. շաքա
րապատված ընկույզներ. բուրավետացված
ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածոյացված
հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի օղակներ.
ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարարական նպա
տակների համար. սառեցումով չորացրած միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցք
ներ.
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների
թրթուրներ, պատրաստված. ուտելի անկենդան
միջատներ(ենթադաս. մշակված քաղցր եգիպ
տացորեն (ենթադաս. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ
նրբերշիկներ
փայտիկների
վրա(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար.
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կաթի փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնըն
կույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհա
րարական նպատակների համար. ըմպելիքներ
կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի
հիմքով. բնական կամ արհեստական թաղանթ
ներ եր
շի
կի հա
մար. կլիպ
ֆիսկ(աղը դրած և
չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային
փքաբլիթներ. մամլած մրգային մածուկ. սոյա
յի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. տոֆուի բլիթներ.
թաժին (մսով, ձկով կամ բանջարեղենով պատ
րաստված կերակուր). տեմպե. սատե. մշակ
ված բանջարեղեն. մշակ
ված մրգեր. սպի
տակ
պուդինգ. կասուլե ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յու
ղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու հա
մար. հա
ցին քսվող
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար
խոհարարական նպատակների համար. անկեն
դան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթ
նաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղ
պեղ.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին 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. ալկոհոլային ըմպե
լիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. շաքա
րեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:

____________________
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(210) 20211827		

(111) 34174

(220) 24.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 24.08.2031
(730) Բոլոտով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ, UA
(442) 01.09.2021
(540)

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

02/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 45. խորհրդատվություն մտավոր
սեփականության հարցերով. իրավաբանական
հետազոտություններ. դատարանում իրավունք
ների ներկայացում. ծրագրային ապահովման
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու
թյուններ). դոմեն անունների գրանցում (իրա
վաբանական
ծառայություններ).
վեճերի
այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման ծառայություններ. իրավաբանական
փաստաթղթերի նախապատրաստում. լիցենզի
աների իրավաբանական կառավարում. երրորդ
անձանց համար պայմանագրերի համաձայնեց
ման հետ կապված իրավաբանական ծառայու
թյուններ. իրավաբանական խորհրդատվություն
մրցույթների հայտերին արձագանքելու վերա
բերյալ.
լիցենզավորում
(իրավաբանական
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման
հրապարակման շրջանակներում. իրավաբա
նական հսկողության ծառայություններ. իրավա
բանական խորհրդատվություն արտոնագրային
քարտեզագրման ոլորտում. փաստաբանական
ծառայություններ. իրավաբանական ծառայու
թյուններ ներգաղթի ոլորտում:
____________________

հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20211834		

(111) 34176

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(220) 25.08.2021

(151) 31.01.2022

(210) 20211829		

(111) 34175

(220) 24.08.2021

(151) 31.01.2022

(442) 01.09.2021
(540)

			(181) 25.08.2031
(730) «Ավաթրեվլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Արաբկիր,
Վ. Համբարձումյան 119, բն. 20, AM

			(181) 24.08.2031
(730) «Վիսոլվ իրավաբանական ընկերություն»
ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Գյումրի, Գորկի 68/12, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(526) «TRAVEL» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(526) «Law Firm» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, դեղին, նարնջագույն, կապույտ և բաց
և մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
կրուիզների կազմակերպում. տրանսպորտային
ծառայություններ տեսարժան վայրերի դիտ
ման համար. ճանապարհորդական շրջա
գայությունների
համար
փոխադրումների
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ.
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա
գրում.
ճանապարհորդների
փոխադրում.
ճանապարհորդությունների
ամրագրում.
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում.
ճանա
պարհորդական
վիզաների
և
ճանա
պարհորդական
փաստաթղթերի
կազմում
արտասահման մեկնող անձանց համար.
ավտոբուսային փոխադրումներ:
____________________

(210) 20211836		

(111) 34177

(220) 25.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 25.08.2031
(730) «Սինեմասթար քոմփանի» ՍՊԸ, ՀՀ,
Երևան 0082, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 3, AM
(442) 01.10.2021
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. դեղամիջոցներ.
հիգիենիկ պատ
րաստուկներ
բուժական
նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
համար.
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ
սննդային
հավելումներ
մարդու
կամ
կենդանիների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211862		

(111) 34179

(220) 31.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 31.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արայիկ Սարգսյան
Հովհաննեսի, ՀՀ, Երևան 0062, Ն. Ստեփանյան
6, բն. 28, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ծիրանագույն, կանաչ, կապույտ և մանուշա
կագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. խաղադահլիճների ծառայու
թյունների տրամադրում. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում:
____________________

(210) 20211857		

(111) 34178

(220) 27.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 27.08.2031
(730) Շտադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE
(442) 01.10.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կապույտ, մուգ և բաց կանաչ, վարդագույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________
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(210) 20211864		

(111) 34180

(220) 31.08.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 31.08.2031
(730) «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական
ընկերություն, Երևան, Արամի 82-84, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիրների
ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձակա
լություն. միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառայու
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններում. պարտքերի
բռնագանձման գործակալությունների ծառա
յություններ. ապահովագրման միջնորդություն.
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) ֆինան
սական ծառայություններ. ապահովագրություն.
բանկային ծառայություններ. անշարժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահարաններում. դրամահավաքների կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննու
թյուն. ֆինանսական գնահատումն եր (ապահո
վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակա
լական ծառայություններ. ֆինանսավորում.
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղատնտե
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սական ձեռնարկությունների վարձակալություն.
առողջության
ապահովագրություն.
ապա
հովագրություն դժբախտ պատահարներից
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների գնահատում. վճարագ
րերի իսկության ստուգում. խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադ
րում. ապահովագրության հարցերով տեղե
կատվության տրամադրում. թանկարժեք իրերի
գնահատում. դրամագիտական իրերի գնահա
տում. վարձակալական վճարների գանձում.
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահպանու
թյուն. բորսայական գնանշումն եր. վարկային
քարտերի թողարկում. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). կենսաթոշակների
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
հովանավորություն. բանկային գործառնու
թյունների առցանց իրականացում. առևտրա
արդյունաբերական գործունեության լուծարք
(ֆինանսական ծառայություններ). վերանո
րոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
դություն. անտառի ֆինանսական գնահատում.
բրդի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտ
քի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճար
ների ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված
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ների համար երաշխավորման ծառայություններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխա
տանքի համար գրասենյակների վարձույթ.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատումն եր.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ. վիր
տուալ արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում.
մտավոր սեփականության ակտիվ
ն երի ֆինան
սական գնահատում. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրա
ուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակ
ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ
արժույթների ֆինանսական փոխանակումն եր:
____________________

(210) 20211874		

(111) 34181

(220) 01.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 01.09.2031
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի
նահանգ, US
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 29. թեթև նախուտեստներ մրգերի
հիմքով, սառեցումով չորացրած միս, մշակված
բանջարեղեն,
չորացրած
բանջարեղեն,
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն,
կարտոֆիլի բլիթներ, մշակված ընկույզներ,
մշակված սերմեր, արևածաղկի մշակված
սերմեր, հացին քսվող սնունդ բանջարեղենի
հիմքով, պանիրներ, կարտոֆիլի փաթիլներ,
կարտոֆիլի չիպսեր, ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր, մրգային չիպսեր.
դաս 30.
հացահատիկային սալիկներ,
չորահաց, բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր,
եգիպտացորենի հիմքով թեթև նախաճաշեր.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր,
աղի բլիթներ, բրնձի կրեկերներ, բոված
եգիպտացորեն, կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ,
բրնձային բլիթներ,
մյուսլի, թխվածքաբլիթ,
չոր թխվածքաբլիթ, ադիբուդի, համեմունքներ,
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հացահատիկային
արտադրանք,
մթերք
վարսակի հիմքով, սոուսներ (համեմունք
ներ), պաքսիմատ, տակոս, տորտիլաներ,
փա
թիլներ (հացահատիկային արտադրանք),
եգիպտացորենի
փաթիլներ,
վարսակի
փաթիլներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211928		

(111) 34182

(220) 07.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 07.09.2031
(730) Փոփափ Էդութեք, Ինք., US
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս
9.
համակարգչային
գրառված
ծրագրեր.
համակարգչային գործառնական
գրառված ծրագրեր. համակարգչային գրառված
ծրագրային ապահովում.
համակարգչային
ներբեռնվող ծրագրեր. գրառված ծրագրային
ապահովում
համակարգչային
խաղերի
համար. հավելվածներ համակարգչային ծրա
գրային ապահովման համար (ներբեռնելի).
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
հեռակա ուսուցում. կրթադաստիարակչական
ծառայություններ. ակումբների ծառայություններ
(զվարճություն կամ կրթություն). կրթության
ոլորտին
վերաբերող
տեղեկատվության
տրամադրում. նախադպրոցական հաստա
տություններ
(կրթություն).
գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական
ծառայություններ.
դաս 42. ծրագրային ապահովում որպես
(SaaS)
ծառայություն.
հարթակ
որպես
ծառայություն (PaaS).
դաս 45. սոցիալական ցանցերի առցանց
ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________
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(210) 20211934		

(111) 34183

(220) 08.09.2021

(151) 31.01.2022
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(540)

			(181) 08.09.2031
(730) «Սոֆթ թրեյդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Շերամի
90/6, AM
(442) 01.10.2021
(540)

			(181) 10.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմէն Արապեան
Ավետիսի, ՀՀ, Երևան 0010, Զաքյան 3, բն. 32,
AM

(511)
դաս 14. ստրաս (արհեստական՝ կեղծ ադա
մանդ), կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք
քարեր, ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկար
ժեք իրեր պատրաստելու համար.
դաս 26. ճարմանդներ հագուստի համար.
ջայլամի փետուրներ (հագուստի պարագաներ).
զարդարանքներ գլխարկների համար. գործ
ված, հյուսված կամ ոլորված իրեր հարդարման,
վերջնամշակման և զարդարման համար. կոճակ
ներ. սևեռակ – ճարմանդներ. մետաղազարդեր
(հագուստի պարագաներ). ասեղնագործած
իրեր. ճարմանդներ գոտիների համար. քուղեր
հագուստի համար. ճարմանդներ իրանակալ
ների համար. կեռիկներ (արդուզարդի իրեր).
կայծակ – ճարմանդներ. կեղծ եզրաշերտեր.
ժաներիզներ (ասեղնագործ). ծոպեր. հյուսքի
տեսքով զարդարանքներ. ծոպեր (արդուզարդի
առարկաներ). զարդեր հագուստի համար.
արհեստական դրասանգներ. ժաբոներ (ժանյա
կավոր իրեր). բրդե քուղեր. շքերիզային իրեր.
արդուզարդի ապրանքներ, բացառությամբ
թելերի. փայլազարդեր հագուստի համար.
մերակներ հագուստի համար. թռչունների
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). շքերի
զային ժապավեններ. փայլակներ հագուստի
համար. ատամն աձև ժանյակներ. տաքացնե
լու միջոցով կպչող (սոսնձվող) կարկատաններ
մանածագործական իրերի վերանորոգման
համար. փետուրներ (հագուստի պարագաներ).
փուփուլներ. բոլորածալեր կանացի հագուստի
համար. վարդակապեր (շքերիզային ժապա
վեններ). ծալազարդեր. արծաթով ասեղնագոր
ծած իրեր. ոսկով ասեղնագործված իրեր. ձգուն
ժապավեններ. ժապավենաթելեր վերջնամշակ
ման համար. ճարմանդներ (հագուստի պարա

(442) 01.10.2021

գաներ). կեռիկներ իրանակալների համար.

(526) «Soft and strong» արտահայտությունը և
«R» գրառումն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ և բաց կապույտ և վարդագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 3. կոսմետիկական լոսյոններով
տոգորված անձեռոցիկներ. մաքրող միջոց
ներով տոգորված մանկական անձեռոցիկ
ներ. օճառներ. բամբակ կոսմետիկական
նպատակների համար. բամբակե տամպոններ
կոսմետիկական նպատակների համար.
դաս 5. խանձարուրներ փոխելու միանգամյա
օգտագործման փռոցներ երեխաների համար.
մանկական խանձարուրներ. օդը թարմացնող
հոտազերծիչներ:
____________________

(210) 20211951		

(111) 34184

(220) 10.09.2021

(151) 31.01.2022
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տաքացնելու միջոցով կպչող (սոսնձվող) դեկո
րատիվ և մանածագործական իրեր (արդու
զարդի ապրանքներ). կպչուկ - ճարմանդներ.
ուլունքներ,
բացառությամբ
ոսկերչական
իրերի համար օգտագործվողների. ապլիկա
ցիա (արդուզարդի առարկաներ). արդուզարդի
ապրանքների ժապավենակապեր. երկկող
մանի կպչուն ժապավեններ հագուստի համար.
դաս 35. հագուստի համար ճարմանդների,
ջայլամի փետուրների (հագուստի պարագա
ներ), գլխարկների համար զարդարանքների,
հարդարման, վերջնամշակման և զարդար
ման համար գործված, հյուսված կամ ոլորված
իրերի, կոճակների, սևեռակ – ճարմանդների,
մետաղազարդերի (հագուստի պարագաներ),
ասեղնագործած իրերի, գոտիների համար ճար
մանդների, հագուստի համար քուղերի, իրա
նակալների համար ճարմանդների, կեռիկների
(արդուզարդի իրեր), կայծակ – ճարմանդների,
կեղծ եզրաշերտերի, ժաներիզների (ասեղնա
գործ), ծոպերի, հյուսքի տեսքով զարդարանք
ների, ծոպերի (արդուզարդի առարկաներ),
հագուստի համար զարդերի, արհեստական
դրասանգների, ժաբոների (ժանյակավոր իրեր),
բրդե քուղերի, շքերիզային իրերի, արդու
զարդի ապրանքների, բացառությամբ թելերի,
հագուստի համար փայլազարդերի, հագուստի
համար մերակների, թռչունների փետուրների
(հագուստի պարագաներ), շքերիզային ժապա
վենների, հագուստի համար փայլակների,
ատամն աձև ժանյակների, մանածագործական
իրերի վերանորոգման համար տաքացնելու
միջոցով կպչող (սոսնձվող) կարկատանների,
փետուրների (հագուստի պարագաներ), փու
փուլների, կանացի հագուստի համար բոլո
րածալերի,
վարդակապերի
(շքերիզային
ժապավեններ),
ծալազարդերի,
արծաթով
ասեղնագործած իրերի, ոսկով ասեղնագործ
ված իրերի, ձգուն ժապավենների, վերջնամշակ
ման համար ժապավենաթելերի, ճարմանդների
(հագուստի պարագաներ), իրանակալների
համար կեռիկների, տաքացնելու միջոցով
կպչող (սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածա
գործական իրերի (արդուզարդի ապրանքներ),
կպչուկ - ճարմանդների, ուլունքների, բացա

02/1

№ՄԱՍ 1

ռությամբ ոսկերչական իրերի համար օգտա
գործվողների, ապլիկացիաների (արդուզարդի
առարկաներ),
արդուզարդի
ապրանքների
ժապավենակապերի, հագուստի համար երկ
կողմանի կպչուն ժապավենների արտահան
ման և ներմուծման ծառայություններ, վաճառք,
այդ թվում նաև՝ առցանց:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20211974		

(111) 34185

(220) 14.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 14.09.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Ավատիս
Բուլկորջյան Ճորճի, ՀՀ, Երևան, Մամիկոնյանց
36/1, բն. 1, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս
20.
փայտե
փորագրված
գեղարվեստական իրեր. արձաններ փայտից,
մոմից,
գիպսից
կամ
պլաստմասսայից.
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. արձանիկներ,
պատկերներ
փայտից,
մոմից,
գիպսից
կամ պլաստմասսայից. փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստիկից խաչելություններ,
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. փայտե
կամ պլաստիկե ցուցանակներ. բանալիներ
կախելու
տախտակներ.
պատվանդաններ
(կահույք):
____________________

(210) 20211977		

(111) 34186

(220) 14.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 14.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Հակոբի
Պետրոսյան, Երևան, Փիրումյաններ 14, AM
(442) 01.10.2021
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(540)
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(511)
դաս 35.
առևտրի ծառայությունների,
ինչպես նաև առցանց առևտրի ծառայություն
ների
տրամադրում՝
գազավորված
ջուր
արտադրելու
համար
բաղադրությունների,
գազավորված ջրերի, ջրերի (ըմպելիքներ),
հանքային ջրերի (ըմպելիքներ) և սեղանի ջրերի
վաճառքի ոլորտում:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(526) «EVENTO» և «STORE» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, ոսկեգույն և մուգ կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. մանկական միջոցառումների
պարագաների, արհեստական ծաղիկների,
փուչիկների,
ծաղկամանների,
ափսեների,
բաժակների, սպասքի, խաղալիքների, դեկո
րատիվ արձանիկների, մոմերի, մոմակալների,
արհեստական մոմերի, ֆուրշետի պարա
գաների,
մանկական
միջոցառումների
սպասքի, գլխարկների, դիմակների, փայլերի,
կոնֆետիների, սննդի, հագուստի, կահույքի,
կոսմետիկական միջոցների, հրավառության
համար անհրաժեշտ պարագաների վաճառք:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211985		

(111) 34187

(220) 15.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 15.09.2031
(730)
«Ռեսթարթ
վիլիջ»
ՍՊԸ,
ՀՀ,
Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիկ 1418, Կամո
Շահինյան, տուն 60/1, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(210) 20211993		

(111) 34188

(220) 16.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 16.09.2031
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 3.
ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ
բուժական ատամն ամածուկ. պարֆյումերիային
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար.
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, ճար
պազերծման և հղկամշակման համար.
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ
րաստուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական նպատակ
ների համար, մանկական սնունդ. սննդային
հավելումն եր մարդու համար. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամն ալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. վիտամինային
պատրաստուկներ, կենսաակտիվ սննդային
հավելումն եր և բուժիչ սննդային հավելումն եր
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(210) 20211994		

(111) 34189

(220) 16.09.2021

(151) 31.01.2022
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(540)

			(181) 16.09.2031
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 3.
ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար.
պատրաստուկներ
մաքրման,
ողորկման,
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
նպատակների
համար,
մանկական
սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդու
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա
նիների
ոչնչացման
պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. վիտամինային
պատրաստուկներ, կենսաակտիվ սննդային
հավելումներ և բուժիչ սննդային հավելումներ
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(511)
դաս 29. չրեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր.
մրգային չիպսեր. պահածոյացված բանջարե
ղեն. պահածոյացված մրգեր. պահածոյացված
հատապտուղներ. պահածոյացված լոբազգիներ.
սննդային յուղ. մրգային պաստեղներ.
դաս 30. մեղր. կոնֆետներ.
դաս 32. օշարակներ ըմպելիքների համար.
օշարակներ լիմոնադների համար:
____________________

(210) 20212029		

(111) 34191

(220) 23.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 23.09.2031
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ,
US
(442) 01.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
մոխրագույն, սպիտակ, շագանակագույն, մուգ
շագանակագույն, բեժ, կապույտ, բաց կապույտ,

(210) 20212011		

(111) 34190

(220) 22.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 22.09.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Թերեզա
Հակոբյան Սուրենի, Երևան, Դավիթաշեն թաղ.
3, շ. 7, բն. 9, AM
(442) 01.10.2021

երկնագույն և դեղին գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. հացաբուլկեղեն. հացահատիկից
(հացաբույսերից) արտադրանք. հացահատիկից
(հացաբույսերից) արտադրանք նախաճաշի
համար. հաց. պաքսիմատ. քաղցր, բարկա
համ կամ աղի թխվածքաբլիթ. կրեկերներ.
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թխվածքաբլիթ.
թխվածք.
չոր վաֆլիներ.
հացահատիկային սալիկներ.
վաֆլիներ.
հրու
շակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
թավալելու պաքսիմատ. խմոր հրուշակեղենի
կամ թխվածքի համար. հրուշակեղեն. սննդային
սառույց, այն է` պաղպաղակից մթերքներ.
աղանդեր (հրուշակեղեն). սառեցված խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն), պաղեցրած խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն):
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20212033		

(111) 34192

(220) 24.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 24.09.2031
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի
3/5, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 5. ատամն աբուժական հղկանյութեր.
ակոնիտին. սոսինձ ատամի պրոթեզների
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու
համար. սպիտակուցային սննդամթերք բժշկա
կան նպատակների համար. սպիտակուցային
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բժշկական սպիրտ. ալդեհիդներ դեղա
գործական նպատակների համար. ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ ատամն աբու
ժական նպատակների համար. ատամն աբու
ժական ամալգամն եր (սնդկազոդք). օսլա
դիետիկ կամ դեղագործական նպատակների
համար. անզգայացնող միջոցներ. սամիթի յուղ
բժշկական նպատակների համար. կպչուն սպե
ղանիներ. արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձ
րացնող միջոց) բժշկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ վնասատու կենդա
նիներին ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ
թեյերի փունջ. ցրտահարությունից պաշտպա
նող քսուքներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու
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համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչն
չացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ.
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. միջոց
ներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ.
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ պատ
րաստուկներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ.
ապանեխված բամբակ. սնուցիչ միջավայրեր
մանրէների կուլտուրաների համար. մանրէա
բանական պատրաստուկներ բժշկական և
անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական թույներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական նպա
տակների համար. հակակոշտուկային օղակներ
ոտքերի համար. լոգանքների պատրաստուկ
ներ բժշկական նպատակների համար. աղեր
հանքային ջրերով լոգանքի համար. թթվածնա
յին վաննաներ. ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի
համար.
բալասանային
պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. վիրակապա
յին կալանդներ (բանդաժներ). բալզամն եր
(բալասաններ)
բժշկական
նպատակների
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ
ների համար. միջատասպան միջոցներ. փայ
տածուխ
դեղագործական
նպատակների
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. բուժիչ
ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. պատրաս
տուկներ այրվածքները մշակելու համար. կաշու
(ակացիայի, արմավենու էքստրակտ) դեղագոր
ծական նպատակների համար. պատրաստուկ
ներ ոսկրակոշտուկները բուժելու համար.
կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի ճանճասպեղանուց.
ռետին ատամն աբուժական նպատակների
համար. օշարակներ դեղագործական նպա
տակների համար. դեղապատիճներ. դեղագոր
ծական պատրաստուկներ. վիրակապեր տաք
կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ծվատուք բժշկական նպատակների համար.
կրային պատրաստուկներ դեղագործական
նպատակների համար. լվացող միջոցներ շների
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ
շների համար. քիմիա-դեղագործական պատ
րաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ դեղա
գործական նպատակների համար. քլորաֆորմ.
ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ բժշկա
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կան նպատակների համար. ատամի ցեմենտ
ներ. ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար.
կաղապարամոմեր ատամն աբուժական նպա
տակների համար. մոմեր ծխահարման համար.
կոկաին. հակամակաբուծային վզակապեր կեն
դանիների համար. աչքի թրջոցներ. վիրակա
պեր կոմպրեսների համար. վիտամինային
պատրաստուկներ. քիմիական հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար. կենդուրանգի կեղև բժշկական նպա
տակների համար. դեղեր փորկապության դեմ.
լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. քիմիա
կան հակաբեղմն ավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգի
ական
ցայտունակ
նյութեր
բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. պատրաս
տուկներ կոշտուկները հեռացնելու համար.
բամբակ բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական պատրաստուկներ արևայ
րուքը բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ.
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող պատ
րաստուկներ. արյուն կանգնեցնող մատիտներ.
կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ թույն). պատ
վաստանյութեր. լվացող միջոցներ բժշկական
նպատակների համար. եփուկներ դեղագործա
կան նպատակների համար. նյութեր ատամ
նալցման
համար.
նյութեր
ատամն երի
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամն երի
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամն երի
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր.
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար.
պատրաստուկներ ատամն երի դուրս գալը հեշ
տացնելու համար. արյունը մաքրող միջոցներ.
ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակ
ների համար. հոտազերծիչներ, բացառությամբ
մարդկանց կամ կենդանիների համար նախա
տեսվածների. պատրաստուկներ մկներին ոչն
չացնելու
համար.
հաց
շաքարախտով
հիվանդների համար. մարսողությանը նպաս
տող դեղագործական միջոցներ. դիգիտալին.
ցավազրկողներ. դեղամիջոցներ. լրացված ճամ
փորդական դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղա
գործական նպատակների համար. պատրինջի
ջուր դեղագործական նպատակների համար.
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղև
ներ դեղագործական նպատակների համար.
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաստուկ
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ներ). լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնե
լու համար. հակասպորային պատրաստուկներ.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար. բարդ եթերներ դեղագործական նպա
տակների համար. պարզ եթերներ դեղագործա
կան նպատակների համար. վիրաբուժական
վիրակապման նյութեր. էվկալիպտի (նիվենու)
թուրմ դեղագործական նպատակների համար.
էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական նպա
տակների համար. լուծողականներ (մաքրող
միջոցներ). ալ յուր դեղագործական նպատակ
ների համար. կաթնային չոր խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. ջերմն իջեցնող
միջոցներ. սամիթ բժշկական նպատակների
համար. դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ.
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող միջոց
ներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակների
համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ վիրա
կապերի համար. լուծողական միջոցներ. դոն
դողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակների
համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական նպա
տակների համար. մանրէասպաններ. գլիցերա
ֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակների
համար. կտավատի սերմ դեղագործական նպա
տակների համար. քսուքներ բժշկական նպա
տակների համար. քսուքներ անասնաբուժական
նպատակների համար. կթելու ժամանակ
օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաս
տուկներ հղիության ախտորոշման համար. բու
ժիչ
յուղեր.
հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
դեղաբույսեր. հորմոններ բժշկական նպատակ
ների համար. մանանեխի յուղ դեղագործական
նպատակների համար. հիդրաստին. հիդրաս
տինին. խոնավածուծ բամբակ. սերմն ահեղուկ
արհեստական բեղմն ավորման համար. ռեպե
լենտներ միջատների դեմ. յոդի թուրմ. պեպ
տոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ
բժշկական նպատակների համար. յալապա (լու
ծողականներ). ունաբ դեղորայքային. մատու
տակ դեղագործական նպատակների համար.
ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտներ)
(միջատասպաններ). կաթնային ֆերմենտներ
դեղագործական նպատակների համար. ածի
կակաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակ
ների համար. լվացող միջոցներ կենդանիների
համար (միջատասպաններ). ալ յուր կտավատի
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սերմից դեղագործական նպատակների համար.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար.
խմորիչներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ ցամաքային կակ
ղամորթներին ոչնչացնելու համար. քսուքներ.
լուպուլին
դեղագործական
նպատակների
համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական
նպատակների համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. դաղձ (անանուխ) դեղագոր
ծական նպատակների համար. քիմիական
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման
համար. ածիկ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ վնասատու բույսերը
ոչնչացնելու համար. ծծմբային ձողիկներ
(ախտահանիչ միջոցներ). բժշկական շրթնաք
սուքներ. թուրմեր բժշկական նպատակների
համար. շիճուկներ. մենթոլ. սնդիկային քսուք
ներ. սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմն երի
համար. միկրոօրգանիզմն երի մանրէախմբեր
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. պաստեղներ դեղագործական
նպատակների համար. թույն առնետների
համար. կպչուն ճանճորսներ. պատրաստուկ
ներ ճանճերին ոչնչացնելու համար. մանանեխ
դեղագործական նպատակների համար. լոսյոն
ներ անասնաբուժական նպատակների համար.
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպատակ
ների համար. քիմիական պատրաստուկներ
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու
համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր. քսուք
ներ դեղագործական նպատակների համար.
ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն. օպո
դելդոկ. պատրաստուկներ օրգանաբուժության
համար. ոսկու ամալգամն եր (սնդկազոդք)
ատամն երի համար. պեկտիններ դեղագործա
կան նպատակների համար. հիգիենիկ տամ
պոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպա
տակների համար. թուղթ մանանեխային սպե
ղանիների համար. միջոցներ մակաբույծներին
ոչնչացնելու համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ մաշկի խնամքի համար. խոտա
թուրմեր բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ
թեփը
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հեռացնելու համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
պատիճներ դեղագործական նպատակների
համար. առաջին օգնության լրացված դեղա
տուփեր. ֆոսֆատներ դեղագործական նպա
տակների համար. քիմիական պատրաստուկներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. միջոցներ
ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա. թույ
ներ. կալիումի աղեր բժշկական նպատակների
համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո (դաբա
ղային էքստրակտ) բժշկական նպատակների
համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց)
բժշկական նպատակների համար. քինաքինայի
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների
համար. քինին բժշկական նպատակների
համար. քինոլին բժշկական նպատակների
համար. ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բու
ժական) նպատակների համար. ռադիում
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
արմատներ. խավարծիլի արմատներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. տոնուսը բարձ
րացնող միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ).
ազոտաթթվական հիմն ային բիսմութ դեղագոր
ծական նպատակների համար. սարսապարիլ
բժշկական նպատակների համար. արյուն
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
տզրուկներ. ուսի վիրաբուժական վիրակապեր.
ցավամոքիչ դեղամիջոցներ. տրանկվիլիզա
տորներ. հասկաժանգ դեղագործական նպա
տակների
համար.
դեղամիջոցներ
շիճուկաբուժության համար. մանանեխի սպե
ղանի. պատրաստուկներ հողը մանրէազերծելու
համար. քնաբերներ. նատրիումի աղեր բժշկա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
մանրէազերծման համար. ստրիխնին. արյուն
կանգնեցնող (արյունարգել) միջոցներ. շաքար
բժշկական նպատակների համար. սուլֆամի
դային պատրաստուկներ (դեղորայքային պատ
րաստուկներ).
դեղամոմեր.
գինեքար
դեղագործական նպատակների համար. բևեկ
նայուղ դեղագործական նպատակների համար.
տերպենթին դեղագործական նպատակների
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյու
թերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
քիմիական
պատրաստուկներ վարակված խաղողը մշակե
լու համար. պատրաստուկներ վնասատուներին

45
45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2022

ոչնչացնելու համար. թարախաքաշ միջոցներ.
ացետատներ դեղագործական նպատակների
համար. թթուներ դեղագործական նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար. ալկալոիդներ բժշկա
կան նպատակների համար. դիետիկ սննդամ
թերք բժշկական նպատակների համար.
մանկական սնունդ. ալ յումինի ացետատ դեղա
գործական նպատակների համար. նշի կաթ
դեղագործական նպատակների համար. քսուք
ներ արևայրուքի դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական
նպատակների համար. մատուտակի ձողիկներ
դեղագործական նպատակների համար. խմելու
սոդա դեղագործական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. քափուրի
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր
բժշկական նպատակների համար. բյուրեղաց
ված սառնաշաքար բժշկական նպատակների
համար.
կարբոնիլ
(հակամակաբուծային
միջոց). ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական նպա
տակների համար. գազեր բժշկական նպատակ
ների
համար.
ամենօրյա
միջադիրներ
(հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. բժշկական միջոցներ
նիհարելու համար. բարդ ցել յուլոզային (թաղան
թանյութային) եթերներ դեղագործական նպա
տակների
համար.
կաուստիկներ
դեղագործական նպատակների համար. պարզ
ցել յուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. հացա
հատիկային բույսերի մշակման երկրորդական
արգասիքներ
բժշկական
նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ դեղա
գործական նպատակների համար. կոլոդիում
դեղագործական նպատակների համար. թթու
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար. կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղա
գործական նպատակների համար. ատամն ա
բուժական դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ
մարդու համար. դեղամիջոցներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. գլիցերին բժշկական նպատակների
համար. միքստուրաներ. ֆերմենտներ դեղա
գործական նպատակների համար. ծծմբածա
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ղիկ դեղագործական նպատակների համար.
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական
նպատակների համար. ծխելու խոտեր բժշկա
կան նպատակների համար. բժշկական պատ
րաստուկներ ծխեցման համար. գխտորաթթու
դեղագործական նպատակների համար. վազե
լին բժշկական նպատակների համար. խաղո
ղաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական նպատակների
համար. դեղնախեժ բժշկական նպատակների
համար. գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկա
կան նպատակների համար. գայլուկի լուծամ
զուքներ
(էքստրակտներ)
դեղագործական
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկական
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ
բժշկական նպատակների համար. յոդ դեղա
գործական նպատակների համար. յոդիդներ
դեղագործական նպատակների համար. ալկա
լիական մետաղների յոդիդներ դեղագործական
նպատակների համար. իզոտոպներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկա
կան (բուժական) նպատակների համար.
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա
պողների համար. կենսաբանական պատրաս
տուկներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. քիմիական պատ
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակների
համար. քիմիական ռեակտիվ
ն եր բժշկական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար.
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպա
տակների համար. սննդային նրբաթելեր. ֆեր
մենտներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերմենտային
(խմորիչ)
պատրաստուկներ
անասնաբուժական նպատակների համար
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզապահու
թյամբ տառապողների համար. չորարարներ
բժշկական նպատակների համար. դեղամիջոց
ներով տոգորված անձեռոցիկներ. միկրոտար
րերով
պատրաստուկներ
մարդկանց
և
կենդանիների համար. ամինաթթուներ բժշկա
կան նպատակների համար. ամինաթթուներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու
համար. մայրու կեղև, որն օգտագործվում է
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որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
ձկան ալ յուր դեղագործական նպատակների
համար. սննդային հանքային հավելումն եր.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելումն եր. ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպատակ
ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
միջատների դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպան
ներ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը
ճնշելու համար. պատրաստուկներ բրոնխները
լայնացնելու համար. կոշտուկային բարձիկներ.
մոլեսկին (բամբակե գործվածք) բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար.
ստերոիդներ. օժանդակ միջոցներ բժշկական
նպատակների համար. վիրաբուժական հյուս
վածքապատվաստներ կենդանի հյուսվածքնե
րից. բժշկական նպատակներով օգտագործվող
աչքի վիրակապեր. թթվածին բժշկական նպա
տակների համար. հոտազերծիչներ հագուստի
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. հեշ
տոցային լվացման միջոցներ բժշկական նպա
տակների
համար
ցողունային
բջիջներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ցողունային բջիջներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. կենսաբանական հյուսվածք
ների մշակաբույսեր բժշկական նպատակների
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական հյուս
վածքներից անասնաբուժական նպատակների
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
սեռական
ակտիվությունը
պակասեցնելու
համար. մանկական խանձարուրներ. մանկա
կան կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժական
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
հաբեր ախորժակը զսպելու համար. հաբեր
նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելումն եր
կենդանիների համար. սպիտակուցային սննդա
յին հավելումն եր. սննդային հավելումն եր կտա
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վատի սերմերից. սննդային հավելումն եր
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում
ներ ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավե
լումն եր. սննդային հավելումն եր մայր մեղվի
կաթից. ակնամոմ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելումն եր ակնամո
մից.
սննդային
հավելումն եր
բույսերի
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումն եր ֆեր
մենտներից. սննդային հավելումն եր խաղողա
շաքարից (գլյուկոզայից). սննդային հավելումն եր
լեցիթինից. սննդային հավելումն եր ալգինա
տից. ալգինատներ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելումն եր կազեինից.
սննդային հավելումն եր պրոտեինից. պրոտեի
նից սննդային հավելումն եր կենդանիների
համար. ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակ
ներով. սպիրտ դեղագործական նպատակների
համար. պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտա
նի կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոց
ներ. վիրաբուժական սոսինձ. ախտորոշիչ
կենսաբանական նշիչներ բժշկական նպատակ
ների համար. պատրաստուկներ կորյակային
հիվանդությունները բուժելու համար. բուժա
կան անասնակեր կենդանիների համար.
ախտորոշիչ պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. բամբակյա փայ
տիկներ բժշկական օգտագործման համար.
բամբակյա տամպոններ բժշկական նպատակ
ների համար. մանկական սննդային խառնուրդ
ներ. կաթի փոշի երեխաների համար.
հյուսվածքապատվաստներ (կենդանի հյուս
վածքներ). կոլագեն բժշկական նպատակների
համար. բուսային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ) դեղագործական նպատակների համար.
դեղագործական ապրանքներ. միկրոօրգա
նիզմն երից պատրաստուկներ բժշկական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. բույսերի էքստ
րակտներ բժշկական նպատակների համար.
սեռական տոնուսը բարձրացնող ժելեր. իմու
նախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատրաստուկ
ներ
թերապևտիկ
կամ
բժշկական
նպատակներով. բժշկական նպատակներին
հարմարեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ.
բժշկական նպատակներին հարմարեցված
համասեռ սնունդ. նախապես լցված ներարկիչ
ներ բժշկական նպատակներով. բժշկական
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նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով
չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ անասնաբու
ժական նպատակներով. կապակցող միջոցներ
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
ատամն ափոշիներ. բուժիչ պատրաստուկներ
ոջիլների դեմ (պեդիկուլիցիդներ). ոջիլասպան
շամպուններ. միջատասպան շամպուններ կեն
դանիների համար. անասնաբուժական միջա
տասպան լվացող միջոցներ. հակամանրէային
օճառներ. ձեռքերը լվանալու հակամանրէային
միջոցներ. սափրվելուց հետո օգտագործվող
բուժական լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ.
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի
բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բու
ժիչ շամպուններ ընտանի կենդանիների
համար. ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառ
ներ. մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակ
ների համար. ասաիի փոշու հիմքի վրա
սննդային հավելումն եր. վիտամինային հավե
լումն երով սպեղանալաթեր. սննդային հավե
լումն եր
կոսմետիկական
ազդեցությամբ.
նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվե
լու համար. նիկոտինային սպեղանալաթ ծխե
լուց հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ
դեղագործական արտադրանքի համար. քիմի
ական պատրաստուկներ վարակված հացահա
տիկային բույսերը մշակելու համար. մաշկային
ներարկային լցանյութեր. միջատասպան նյու
թերով տոգորված ապարանջաններ. բուժիչ
ատամն ամածուկ. մերսման ժելեր բժշկական
նպատակների համար. ցավազրկող ձողեր
գլխացավի դեմ. հակաբեղմն ավորիչ սպունգ
ներ. միանգամյա օգտագործման լողալու խան
ձարուրներ երեխաների համար. բազմակի
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. խանձարուրներ փոխելու միան
գամյա օգտագործման փռոցներ երեխաների
համար. կենդանի հյուսվածքներ պարունակող
ոսկրային լցանյութեր. լիցքավորված թթվածնա
յին բալոններ բժշկական նպատակների համար.
կանեփ բժշկական նպատակների համար.
հոտազերծիչներ
զուգարանային
արկղերի
համար:
____________________

(210) 20212042		

(111) 34193

(220) 24.09.2021

(151) 31.01.2022
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			(181) 24.09.2031
(730) Մաքսիմուս Տիգրանի Արզաքանցյան, ՀՀ,
Երևան 0001, Սայաթ Նովայի պող., շ. 33, բն.
13, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա
գլանակներ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների
համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212064		

(111) 34194

(220) 27.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 27.09.2031
(730) «ՎԵՍՏ+» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Այգեձորի 34,
AM
(442) 01.10.2021
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
խորտ
կարանների
ծառայություններ.
բարերի
ծառայություններ. սննդի ձևավորում:
____________________

(210) 20212066		

(111) 34195

(220) 27.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 27.09.2031
(730) Գևորգ Վլադիմիրի Գրիգորյան, ՀՀ,
Երևան, Հալաբյան 36, բն. 47, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. հեռակա ուսուցում. տեքստային
նյութերի
հրապարակում,
բացառությամբ
գովազդային
նյութերի.
կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ների
(կոնգրեսների)
կազմակերպում
և
անցկացում. կրթության ոլորտին վերաբերող
տեղեկատվության տրամադրում. սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում և
անցկացում. գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում. մասնագիտական
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). առցանց կրթություն և
ուսուցում:
____________________
(210) 20212068		

(111) 34196

(220) 27.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 27.09.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
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(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. 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. հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212075		

(111) 34197

(220) 28.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 28.09.2031
(730) «Էվան» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Մ. Խորենացի
17-24, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ (RGB: 49, 255, 78) և սև

գունային

համակցությամբ:
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(511)
դաս 9. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների համար. էլեկտրական տրանս
պորտային միջոցների համար լիցքավորման
կայաններ. լիցքավորող սարքեր կուտակիչ
ների համար. հավելվածներ համակարգչային
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռ
նելի). էլեկտրական կուտակիչներ. էլեկտրական
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. արևային մարտկոցներ. արևային
մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի արտադրու
թյան համար.
դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակնե
րով վճարման ծառայություններ.
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում.
ծրագրային ապահովման արդիականացում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային ծրագրային ապահովման տեղա
կայում. ծրագրային ապահովում որպես (SaaS)
ծառայություն. օգտագործողի վավերացման
ծառայություններ՝ օգտագործելով մեկանգա
մյա մուտքի տեխնոլոգիան առցանց ծրագրային
ապահովման հավելվածների համար. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS):
____________________

(210) 20212089		

(111) 34198

(220) 30.09.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 30.09.2031
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
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(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
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սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
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օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորաց
րած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբ
լիթներ. մամլած մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր). տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ:
____________________

(210) 20212098		

(111) 34199

(220) 01.10.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 01.10.2031
(730) «Թրի ար օրգանիքս» ՍՊԸ, Երևան,
Սայաթ Նովա 6/27, AM
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(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20212111		

(111) 34201

(220) 04.10.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 04.10.2031
(730) Նարինե Մխիթարի Հայկազյան, ՀՀ,
Երևան, Բորյան 2, բն. 36, AM
(442) 18.10.2021
(540)

հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212104		
(111) 34200
(220) 01.10.2021
(151) 31.01.2022
			(181) 01.10.2031
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Ավան, Ծարավ
Աղբյուրի փ., տուն 123/1, AM
(442) 18.10.2021

(511)
դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք իրեր).
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). ժամա
ցույց – ապարանջաններ. ժամացույցների
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք
իրեր). շղթա
ներ (թան
կար
ժեք իրեր). վզնոց
ներ (թանկարժեք իրեր). թելեր ազնիվ մետաղ
ներից (թանկարժեք իրեր). զարդարանքներ
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սև սաթից. ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ
(թանկարժեք իրեր). չմշակված կամ մասնակի
մշակված ազնիվ մետաղներ. կիսաթանկարժեք
քարեր. թանկարժեք քարեր. շպինելներ (թան
կարժեք քարեր). մատանիներ (թանկարժեք
իրեր). գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղ
ներից. տուփեր ազնիվ մետաղներից. ական
ջօղեր. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ
մետաղներից.
կլուազոնե
տեխնոլոգիայով
պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. ուլունք
ներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր պատ
րաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք իրերի
համար. գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար.
նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի համար.
ասեղնագործած ապարանջաններ մանածա
գործվածքից (թանկարժեք իրեր).
դաս 35. մոմակալների, ժամացույցների,
հուշանվերների, դիզայներական կոմպոզի
ցիաների, փայտե իրերի,
պայուսակների,
կախիչների, մանկական հավաքածուների,
օճառների, թխվածքաբլիթների, տարբեր նվեր֊
հավաքածուների, պլաստիլինի, տոնածառ֊
մոմակալների, ամանորյա զարդարանքների,
միջոցառումն երի զարդարանքների, սենյակա
յին դեկորների վաճառք.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճությունների ծառայություններ. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. նախա
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դպրոցական հաստատություններ (կրթություն).
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցուցադ
րություն). մարզիչների, դասուսույցների ծառա
յություններ (ուսուցում). հատուկ պահանջներով
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական
ծառայություններ.
դաս 44. հոգեբանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20212140		

(111) 34202

(220) 08.10.2021

(151) 31.01.2022

			(181) 08.10.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս
3.
կոսմետիկական
միջոցներ.
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ
նյութեր և բաղադրություններ անձնական
օգտագործման համար. մաշկի խնամքի ոչ
բուժական պատրաստուկներ. արդուզարդի ոչ
բուժական պարագաներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

6818		

07.03.2032

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6819		

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

07.03.2032

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6820		

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

07.03.2032

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6937		

04.02.2032

Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

6938		

04.02.2032

Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

7102		

09.09.2032

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

7255		

Ջավադ Բիմեղդար Վարզաղան, Երևան,

17.05.2032

				

Ա. Խաչատրյան փողոց 20, բն. 1, AM

7430		

07.10.2032

Ալզա Քորփորեյշն, US

18331

08.12.2031

«Մոբիդրամ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

18392

10.01.2032

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

18393

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

10.01.2032

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

18424

21.12.2031

Արգամ Հովիկի Աբրահամյան, Երևան, 0010, Ամիրյան 4/3 շ., AM

18490

20.01.2032

Սեյվրգլասս, FR

18609

13.01.2032

«Գրիգորյան» իրավաբանական գրասենյակ» ՓԲԸ,

				

ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք, Գարեգին Նժդեհի փողոց 13/1, բն. 10Ա., AM

18716

09.01.2032

Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի «Ալկալոիդ» ԱԴ Սկոպյե, MK

18878

09.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18879

09.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18880

09.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը
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(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

18881

09.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18882

09.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18883

09.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18884

09.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18885

09.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18893

13.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18896

17.02.2032

«Վիեննառիբս» ՍՊԸ, 0002, Երևան, Սարյան 24, AM

19025

23.05.2032

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

19144

27.01.2032

Քրոս Ֆարմ, Ս.Ա., CH

19193

13.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19194

13.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19195

13.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19196

13.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19197

13.01.2032

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19659

20.09.2032

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

20116

13.01.2032

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

20184

27.12.2032

Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

20185

27.12.2032

Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

20186

27.12.2032

Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
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УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
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№

02/1

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A61F 9/00

701 Y

A63F 1/00

702 Y

A47B 25/00

702 Y

C12N 1/00

703 Y

A61K 8/00

703 Y
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ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ԵՎ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ
ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ
(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝
ԹՎՈՒՄ՝
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ)
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
01.02.2022

№

02/1

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին
Գրանցում No 2715
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26793
73 (1) Իրավատեր «Էմ Բի Ջի ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ,
Երևան, Վրացական փ., 4-րդ նրբ. 5/1, բն. 26,
Արաբկիր 0012, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Կարեն
Պավլիկի Մարգարյան, Երևան, Երզնկյան փ.,

73 (2) Իրավունքներն ստացող Սոֆթ
Կոնստրակտ Լիմիթեդ, Clinch s House, Lord
Street, Douglas, Isle of Man IM99 1RZ, IM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
11.01.2022
____________________

տուն 30, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.01.2022
____________________

Գրանցում No 2716
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 26910
73 (1) Լիցենզատու Մհեր Տերտերյան, Երևան,
Ծարավ Աղբյուր փողոց, 123/1 տուն, AM
73 (2) Լիցենզառու «Տերտերյանների այգիներ»
ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան փող. 14, բն. 41, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը

բացառիկ

Գործողության ժամկետը

գործում է մինչև
01.09.2026թ.:
Հայաստանի
Հանրապետություն
10.01.2022

Գործողության տարածքը
Գրանցված է

____________________

Գրանցում No 2717
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18395
73 (1) Իրավատեր «Վիվառո մեդիա» ՍՊԸ,
Երևան, 0047, Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM

Գրանցում No 2718
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23383
73 (1) Իրավատեր Ալրիֆայ Ինթըրնեյշընլ
Հոլդինգ Լթդ., Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands, KY
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մերիթ Նաթս
ՍԱԼ (Հոլդինգ Քամփնի), CMA CGM/Merit Corp.
Building, Chafic Wazzan Avenue, Port District,
Beirut, Lebanon, LB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
11.01.2022
____________________

Գրանցում No 2719
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ
հայտարարել
(11) Վկայական No 25443
73 (1) Լիցենզատու «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս.
Վրացյան 71, բն. 34, AM
73 (2) Լիցենզառու «Երևան մոլ» ՍՊԸ, Երևան,
Արշակունյաց պողոտա 34/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.01.2022
____________________
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Գրանցում No 2720
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32039
73 (1) Իրավատեր Յունայթիդ Քարիբբեան
Ռամ Լիմիթիդ, The West Indies Rum Distilery
Limited, Brighton, Black Rock, St. Michael
BB12051, Barbados, BB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դը Ուեսթ
Ինդիս Րամ Դիսթիլլերի Լիմիթիդ, Brighton,
Black Rock, St Michael, BARBADOS, BB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
17.01.2022
____________________

Գրանցում No 2721
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4003, 4004
73 (1) Իրավատեր Բրիգզ ընդ Սթրեթոն
Քորփորեյշն, 12301 West Wirth Street Wauwatosa, WI 53222 U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բրիգզ ընդ
Սթրեթոն, ԷլԷլՍի, 12301 West Wirth Street Wauwatosa, WI 53222 U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.01.2022
____________________

№

02/1

Գրանցում No 2722
Արտոնագրի իրավունքների փոխանցում
73 (1) Զիջող Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվեստվեննոստյու «Պոլարիս Ինթերնեշնլ
Լիմիթիդ», 111524, Moscow, Electrodnaya str.,
house 8, bldg. 2, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Աստրատա
ԱԳ, Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330,
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.01.2022
____________________

Գրանցում No 2723
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32779, 33033
73 (1) Իրավատեր «Թիմ» ՍՊԸ, Երևան,
Տերյան 19, բն. 3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Թիմ»
ՓԲԸ, 0014, Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն,
Ազատության 24/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.01.2022
____________________
Գործողության տարածքը
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.02.2022

№

02/1

Տեղեկություններ
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

594U

08.07.2021

595U

15.07.2021

Տեղեկություններ
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

266 S
394 S

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

12.07.2021
11.07.2021
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№

02/1

Տեղեկություններ
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին
Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака

Վկայագրի համարը

Գործողության
դադարեցման թվականը

Պետական գրանցամատյանից
հանելու թվականը

Номер свидетельства

Дата прекращения действия

Дата исключения из реестра

19749

09.08.2021

26.01.2022

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

Հայտի
համարը

Հայտի
ներկայացման
թվականը

AM20210017

24.02.2021

Գյուտի
անվանումը

Գյուտի հայտը
հետ կանչված
Հայտատու(ները),
համարելու
մասին
երկրի կոդը
որոշման թվականը

Ձկնարդյունաբերական
«Երևանի
ջրամբարների
պետական
արտադրողականության համալսարան»
բարձրացման եղանակ» հիմնադրամ (AM)

28.10.2021
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

71
72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.02.2022

№

02/1

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2022.01
(11) 701
(13) Y
A61F 9/00
(21) AM20210033Y
(22) 28.04.2021
(72) Андраник Кочарян (AM), Марек Луба (AM)
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/
5 (AM), Марек Луба, 2621, Ширакская область,
Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 (AM)
(54) Композиция для лечения сахарного
диабета
(57) Изобретение относится к фармацевтической
композиции, в частности, к композиции для
лечения сахарного диабета, которую можно
использовать для стимуляции лечения сахарного
диабета.
В состав ингредиентов для лечения сахар
ного диабета входят экстракт Gymnema Sylvestre,
порошок корицы. Композиция дополни
тельно
включает экстракт листьев Ocimum Sanctum,
порошок чеснока, экстракт корня имбиря,
экстракт фруктов Morinda Citrifolina, экстракт
листьев гигантского горца (Giant Knotweed),
гексагидрат хлорида магния и экстракт перца
в соотношении ингредиентов (мас.%). экстракт
Gymnema Sylvestre - 18,4; порошок корицы
- 9,2; экстракт листьев Ocimum Sanctum 18,4; чесночный порошок - 15,0; экстракт корня
имбиря - 15,0; экстракт фруктов Morinda Citrifolina - 9,2; экстракт листьев гигантского горца
(Giant Knotweed) - 9,2; гексагидрат хлорида
магния - 4,6 и экстракт перца - 1,0.
Создана фармацевтическая композиция,
которая стимулирует лечение сахарного диабета,
регулируя уровень сахара в крови.
____________________

(51) 2022.01
(11) 702
(13) Y
A63F 1/00
A47B 25/00
(21) AM20210071Y
(22) 02.09.2021
(72) Хачикян Карен (AM), Давтян Карен (AM)
(73) Карен Хачикян (AM), Давтян Карен (AM)

(54) Устройство для карточной игры
(57) Изобретение относится к развлекательным
играм, в частности к карточной игре.
Устройство для карточной игры имеет
набор стандартных игральных карт, каждый
из которых имеет отметку цвета и ранга,
кодированное
информационное
средство
цвета и ранга данной карты, считывающее
устройство кодированной информации цвета
и ранга игральных карт и подключённое к
нему устройство, которое преобразует эту
информацию в голосовую информацию.
Закодированное информационное средство
может быть размещено на игральных картах:
штрих, QR или Maxi-код, или другой код в виде
изображения, или магнитная лента или чип,
встроенный в игральную карту. Согласно по
одному из вариантов осуществления устройства,
отметки о цвете и ранге игральных карт
выполнены алфавитом Брайля. Информация,
преобразованная в голосовую информацию,
может быть названием цвета и ранга игральной
карты, типичная для данной карты или
связанная с ней пословица, музыкальное или
литературное произведение, или его часть, или
принятое для данной игры правило.
Сделает карточную игру привлекательной
и веселой, может быть использовано также и
слепыми, 5 ил.
(74) А. Хачикян
____________________

(51) 2022.01
(11) 703
(13) Y
C12N 1/00
A61K 8/00
(21) AM20210032Y
(22) 22.04.2021
(72) Аревик Исраелян (AM), Флора Тхруни (AM),
Анюта Саргсян (AM)
(73) Аревик Исраелян, Республика Арцах, Степа
накерт, 1-ый пер. ул. А. Аракеляна 5, кв. 7 (AM)
(54) Консорциум штаммов Enterococcus
durans P13 MDC-9635, Enterococcus faecium
KE5 MDC-9662, Lactobacillus acidophilus 1991
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MDC-9631, Streptococcus termophillus 103
MDC-9608 и Kluyveromyces marxsianus 83
MDC-10322 для обогащения кормов
(57) Изобретение относится к биотехнологии
и сельскохозяйственной промышленности, в
частности к производству кормов, при этом
зеленую массу кормов можно использовать
для силосования с консорциумом дрожжей и
пробиотических молочнокислых бактерий.
Консорциум штаммов Enterococcus durans
P13 MDC-9635, Enterococcus faecium KE5 MDC9662, Lactobacillus acidophilus 1991 MDC-9631,
Streptococcus termophillus 103 MDC-9608
и Kluyveromyces marxsianus 83 MDC-10322
для обогащения кормов. Создан консорциум
штаммов
пробиотических
молочнокислых
бактерий Enterococcus durans P13 MDC-9635,
Enterococcus faecium Enterococcus durans P13
MDC-9635, Enterococcus faecium KE5 MDC-9662,
Lactobacillus acidophilus 1991 MDC-9631, Streptococcus termophillus 103 MDC-9608 и дрожжей
Kluyveromyces marxsianus 83 MDC-10322 для
обогащения кормов, которые синтезируют
противомикробные препараты во время силоса,
подавляя патогенную микрофлору и повышают
питательную ценность корма.
____________________
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№

02/1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG

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

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

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

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

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

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

Գրենադա
Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
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KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL

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

NO
NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

№

02/1

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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