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03/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2022.01
(11) 708
(13) Y
A01N 1/00
(21) AM20210109Y
(22) 28.12.2021
(72) Անի Համբարձումյան (AM)
(73) Անի Համբարձումյան (AM)
(54) Ամնիոտիկ թաղանթի պահածոյացման
եղանակ
(57) Ամնիոտիկ թաղանթի պահածոյացման
եղանակ,
ըստ
որի
առողջ
կանանցից
կեսարյան հատման ժամանակ վերցնում
են կենսաբանական նյութը՝ ընկերքը, այն
մաքրում
են
արյան
մակարդուկներից,
ամնիոնն անջատում են խորիոնից, ապա
ամնիոնը մշակում և չորացնում են սիլիկաժելի
վրա. տարբերվում է նրանով, որ ամնիոնը
խորիոնից անջատում են բութ եղանակով,
ամնիոնի
մշակումն
իրականացնում
են
հակաբիոտիկներով հագեցած ֆիզլուծույթով՝
դրա մեջ պահելով 24 ժամ, սիլիկաժելի վրա
չորացումն իրականացնում են 2 ժամվա
ընթացքում, որից հետո չորացրած ամնիոնից
ձևում են 2,5×3,0 սմ չափերով լաթեր և կրկին
չորացնում սիլիկաժելի վրա։
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(51) 2022.01
(11) 709
(13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00
(21) AM20210090Y
(22) 19.11.2021
(72) Յուրի Մարտիրոսյան (AM), Ինարա
Նավթալյան (AM), Գոհար Պետրոսյան (AM)
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն,
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ.
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047,
Երևան, Արմենակյան 125 (AM)
(54) Համակցված ազդեցության հակաբոր
բոքային քսուք
(57) Համակցված ազդեցության հակաբոր
բոքային քսուք, որը ներառում է ակնամոմ և
բուսական ծագման յուղ. տարբերվում է նրանով,

որ լրացուցիչ ներառում է լանոլին, չիչխանի հյութ,
դափնու խեժ, իսկ որպես բուսական ծագման
յուղ վերցված է ծիրանի կորիզի յուղ, կոկոսի
յուղ, չիայի սերմնայուղ, բաղադրամասերի
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %
ակնամոմ
2,5-7,0
լանոլին
37,0-43,0
դափնու խեժ
1,0-2,5
ծիրանի կորիզի յուղ
3,0-5,5
կոկոսի յուղ  
12,0-15,5
չիայի սերմնայուղ
3,0-5,5
չիչխանի հյութ   
մնացածը:
____________________

(51) 2022.01
(11) 710		
(13) Y
A62B 17/00
(21) AM20210050Y
(22) 28.06.2021
(72) Սլավիկ Ավագյան (AM)
(73) Սլավիկ Ավագյան, 3001, Շիրակի մարզ,
Արթիկ, Տոնականյան 34, բն. 15 (AM)
(54) Էլեկտրատաքացվող հագուստ
(57) Էլեկտրատաքացվող հագուստ, որն ունի
տաքացման համակարգ՝ կազմված կուտակիչից
և հագուստի մեջ տեղակայված տաքացվող
էլեկտրալարերից. տարբերվում է նրանով,
որ լրացուցիչ ունի հագուստի արտաքին մասում
կարված արևային ճկուն պանելներ, որոնք
միացված են կուտակիչին` այն լիցքավորելու
հնարավորությամբ։
____________________

(51) 2022.01
(11) 711		
(13) Y
B21C 25/00
B21J 5/00
(21) AM20210080Y
(22) 11.10.2021
(72) Գևորգ Պետրոսյան (AM), Մարատ
Սաֆարյան (AM), Ալբերտ Դավթյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Ուղղանկյուն հատույթով նախապատ
րաստվածքի արտամղման սարք
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(57) Ուղղանկյուն հատույթով նախապատրաստ
ված
քի ար
տամղ
ման սարք, որն ունի մամ
լա
մայրակալիչ, մամլամատ, մամլամայրակալիչի
վրա տեղադրված կոնտեյներ, կոնտեյների մեջ
տեղակայված նախապատրաստվածք, կոնտեյ
ների և մամլամայրակալիչի միացման հատ
վածում՝ ակոսներում տեղադրված սալիկներ.
տարբերվում է նրանով, որ մամլամատը պրիզ
մաձև է, ակոսներում տեղադրված սալիկների
գագաթները՝ կոնտեյների հատվածամասում,
կատարված են քառանկյուն հիմքով բուրգի
տեսքով, նախապատրաստվածքի լայնական
հատույթը ուղղանկյուն է, իսկ ստորին հատ
վածը կատարված է թեքությամբ։
____________________

(51) 2022.01
(11) 712		
(13) Y
C07C 33/00
C07C 29/00
(21) AM20210108Y
(22) 27.12.2021
(72) Հայկ Հայրապետյան (AM)
(73) Հայկ Հայրապետյան (AM)
(54) Երկմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլի ստաց
ման եղանակ
(57) Երկմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլի ստաց
ման եղանակ, ըստ որի վինիլացետիլենը կոն
դենսացնում են ացետոնի հետ՝ կալիումի
հիդրօքսիդի առկայությամբ, կոնդենսացման
արգասիքը՝
երկմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլ
պարունակող օրգանական շերտն առանձնաց
նում են հիմն ային շերտից և օրգանական շերտի
թորմամբ անջատում երկմեթիլվինիլէթինիլկար
բինոլը, ապա այն կայունացնում նաֆտամ-2-ով.
տարբերվում է նրանով, որ կոնդենսացումն
իրականացնում են լուծիչի՝ բենզոլի միջավայ
րում, պատրաստում են կալիումի հիդրօքսիդի
կախույթ բենզոլում, այն սառեցնում են մինչև
6-7°C ջերմաստիճան, ապա հաջորդաբար
ավելացնում վինիլացետիլեն, ապա ացետոն,
ջերմաստիճանը բարձրացնում մինչև 30°C,
պահում այդ ջերմաստիճանում 60 րոպե, որից
հետո խառնուրդը սառեցնում են մինչև 6-7°C
ջերմաստիճան և ավելացնում ջուր, թողնում
5 րոպե, դեկանտելով առանձնացնում են հիմ
նային շերտը երկմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլ
պարունակող օրգանական շերտից, օրգանա
կան շերտը չեզոքացնում 5%-անոց աղաթթվով,

03/1

№ՄԱՍ 1

լվա
նում եր
կու ան
գամ ջրով, որից հե
տո այն
թո
րում են 13 մմ.ս.ս. ճնշման տակ, 58-59°C
ջերմաստիճանում և երկմեթիլվինիլէթինիլկար
բինոլը կայունացնում նաֆտամ-2-ով, ընդ որում՝
վինիլացետիլենը, ացետոնը, կալիումի հիդրօք
սի
դը և բեն
զո
լը վերց
նում են 1,0:1,2:1,125:1,5
զանգվածային հարաբերակցությամբ:
(74) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(51) 2022.01
(11) 713
(13) Y
E21C 39/00
G01N 33/00
G01N 3/00
(21) AM20210049Y
(22) 28.06.2021
(72) Մանուկյան Լևոն Անդրանիկի (AM), Հովա
կիմյան Վրեժ Վարուժանի (AM), Մանուկ
յան
Տիգրան Լևոնի (AM)
(73) «Գեոինժինիրինգ» ՍՊԸ, 0096, Երևան,
Գայի պող. Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, շ. 9, բն.
15 (AM)
(54) Բնական լեռնալանջով բեռնված բացա
հանքի կողում լարվածությունների գրանցման
մոդելավորման ստենդ
(57) 1. Բնական լեռնալանջով բեռնված բացա
հանքի կողում լարվածությունների գրանցման
մոդելավորման ստենդ, որն ունի հետին մասի
բարձրացման հնարավորությամբ տեղակայ
ված ուղղանկյուն պրիզմայի տեսքով հիմն ակ
մախք, որի հիմ
քը և հե
տին նիս
տը փակ են
անշարժ պատերով, իսկ վերին և առջևի նիս
տերը բաց են և տվիչներ, որոնք տեղակայված
են հիմն ակմախքի մնացած նիստերի պատերով
ձևավորված ծավալում լցված մոդելավորման
համար ընտրված համարժեք նյութի զանգվածի
առանցքով. տարբերվում է նրանով, որ ստորին
հիմնակմախքի վրա, նրա հետ սևեռման հնա
րավորությամբ տեղադրված է նույն լայնական
կտրվածքով և հիմն ակմախքի երկարությամբ
տեղաշարժվող և բնական լեռնալանջի պարա
մետրերով զանգվածի ձևավորման վերին
շարժական պրիզմա, ինչի անկյունագծային
հարթությամբ տեղադրված բնական լեռնա
լանջի թեքությունը սևեռող դռնակը հիմքի հետ
կապված են հորիզոնական հոդակապով, հետին
պատի երկարությունը մեծ է հետին նիստի
երկարությունից, իսկ տվիչները զույգված են
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

և տեղակայված համարժեք նյութի զանգվածի
կենտրոնական ուղղաձիգ հարթության ամբողջ
բարձրությամբ, ընդ որում զույգ տվիչներն իրար
նկատմամբ թեքված են համարժեք նյութի և
կենտրոնական ուղղաձիգ հարթության շփման
անկյան կրկնապատիկի չափով։
2. Ստենդն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է
նրանով, որ վերին շարժական պրիզմայի հիմքի
երկարությունը միշտ փոքր է ստորին հիմն ակ
մախքի երկարությունից։
____________________

(51) 2022.01
(11) 714		
(13) Y
G21F 9/00
C02F 1/00
E02B 15/00
(21) AM20210091Y
(22) 19.11.2021

03/1

№ՄԱՍ 1

(72) Արտաշես Թադևոսյան (AM), Պատվական
Ոսկանյան (AM), Տաթևիկ Բաղդասարյան (AM)
(73) Արտաշես Թադևոսյան, 0062, Երևան, Նոր
Նորքի 2-րդ զանգված, բն. 28 (AM), Պատվական
Ոսկանյան, 0019, Երևան, Բաղրամյան 26, բն.16
(AM), Տաթևիկ Բաղդասարյան, 0012, Երևան, Ա.
Խաչատրյան 15, բն. 22 (AM)
(54) Ջրամբարների մաքրման եղանակ
(57) 1. Ջրամբարների մաքրման եղանակ,
ըստ որի ջրային մակերևույթը ծածկում են
բնական սորբենտով. տարբերվում է նրանով,
որ որպես բնական սորբենտ վերցնում են 1,255,0 մմ հատիկների չափերով փքած պեռլիտի
չափամաս, ընդ որում, փքած պեռլիտը վերցնում
են ջրային մակերևույթի 1մ2 հաշվարկով 0,35կգ
քանակությամբ:
2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով,
որ փքած պեռլիտը ջրային
մակերևույթը ծածկում է շերտի տեսքով։
____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

Արդյունաբերական դիզայններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման
(ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
01.03.2022

№

03/1

Տեղեկություններ տրված
արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին
(51) 09-02
(11) 571		
(13) S
(21) 20210027		
(22) 16.08.2021
(72) Վահրամ Անդրանիկի Հայրապետյան (AM)
(73) «ԱԴԱՆԱՍ» ՍՊԸ (AM)
(74) Լ. Ակոպովա
(54) Ոչ սննդային հեղուկ նյութերի տարա
(55)
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
01.03.2022

№

03/1

(51) 11-02
(11) 572		
(13) S
(21) 20210032		
(22) 29.09.2021
(72) Հայկ Մեսրոպյան (AM)
(73) Հայկ Մեսրոպյան, 1107, ք. Էջմիածին,
Նարեկացի փ., տ. 19 (AM)
(54) Հուշանվեր նուռ (2 տարբերակ)
(55)

____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
01.03.2022

№

03/1
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
01.03.2022

№

03/1

____________________

(51) 19-08
(11) 573		
(13) S
32-00
(21) 20210030		
(22) 25.09.2021
(72) Տիգրան Պապիկյան (AM)
(73) «Պապիկյան առողջապահական արտա
դրանք» ՓԲԸ, 0010, Երևան, Հյուսիսային
պողոտա 8, բն. 22 (AM)
(54) Պիտակ ախտահանիչի համար
(55)

____________________
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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
01.03.2022

03/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20200637
(111) 34360
(220) 02.04.2020
(151) 01.03.2022
			(181) 02.04.2030
(730) Արման Դավթյան, Երևան, Պուշկինի շ.
36, բն. 15, AM
(442) 04.05.2020
(540)

ներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. մազերի
զարդեր. դնովի մազեր.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթ
ներ. պատի պաստառներ, ոչ մանածագործա
կան.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ապարատ
ներ տեսախաղերի համար. մարմն ամարզական
և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր:
____________________

(511)
դաս 14. ազ
նիվ մե
տաղ
ներ և դրանց
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, զար
դեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 18. կա
շի և կաշ
վի նմա
նա
կումներ.
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամ
փորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա
սարքեր և թամբագործական իրեր. պարա
նոցակապեր,

սանձափոկեր

և

(210) 20201809

(111) 34361

(220) 17.09.2020

(151) 01.03.2022

			(181) 17.09.2030
(730) «Միսս Երևան» մշակութային ՀԿ, Երևան,
Մյասնիկյանի փ., տուն 9/1, AM
(442) 16.10.2020
(540)

հագուստ

կենդանիների համար.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. եփելու և սեղանի սպասք,
բացառությամբ դանակների, պատառաքաղ
ների և գդալների. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ,

բացառությամբ

նկարչական

վրձինների. խոզանակներ պատրաստելու նյու
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար.
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի,
բացառությամբ շինարարական ապակու. ապա
կյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.
դաս 24. գործ
վածք
ներ և նրա փո
խա
րի
նիչներ. սպիտակեղեն տնային տնտեսության
համար վարագույրներ մանածագործվածքից
կամ պլաստմասսայից.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ, զարդաքուղ և ասեղ
նագործված իրեր, շքերիզային ժապավեններ և
ժապավենակապեր. կոճակներ, սեղմակոճակ

(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). շոուների
կազմակերպում.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
երաժշտական
արտադրանքի
թողարկում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում:
____________________

17
17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(210) 20201860
(111) 34362
(220) 24.09.2020
(151) 01.03.2022
			(181) 24.09.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM

(210) 20202121		

(111) 34363

(220) 16.11.2020

(151) 01.03.2022

(442) 16.10.2020
(540)

(442) 01.12.2020
(540)

03/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM

(526) «CHOCOLATE-MILK WAFER» արտահայտու
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, սպիտակ, բաց և մուգ շագանակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ.
պոմադկաներ
(հրուշակեղեն).
կակաոյով
և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն).
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ
ընկույզ
պարունակող
շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով
հաց
(շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:

թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, սպիտակ, վարդագույն, մանուշակագույն,
մոխրագույն, կապույտ, բաց շագանակագույն,
մուգ շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, հրուշակեղեն,
մասնավորապես՝ վաֆլիներ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202245

(111) 34364

(220) 02.12.2020

(151) 01.03.2022

			(181) 02.12.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

18
18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(526) Բացի «GRAND CANDY» գրառումից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ շագանակագույն, մուգ մոխրագույն, բեժ,
սպիտակ, կաթնասրճային և կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ. սուրճի հիմքով հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. սուրճի հիմքով շոկոլադ:
____________________

(210) 20210278		
(111) 34365
(220) 18.02.2021
(151) 01.03.2022
			(181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(442) 16.04.2021
(540)
(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ.
սիգարներ.
քթախոտ.
ծխախոտաթուղթ.
ծխամորճեր.
ֆիլտրեր
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից).
լուցկիներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(526) «ART SPACE» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադ
րանք. նյութեր կազմարարական աշխատանք
ների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտ ույքն եր. կպչուն նյութ եր գրաս են յակ ա
յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումն երի). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. տպագ
րական կլիշեներ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված
եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր, կետի բեղ կամ սադափ.
խեցի. ծովի փրփուր. սաթ.
դաս 22. ճոպ անն եր, պար անն եր, առա
սաններ. ցանցեր. վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ. առագաստներ. պարկեր. խծուծման
նյութեր (բացառությամբ թղթից, ստվարաթղթից,
ռետինից և պլաստմասսայից պատրաստված
ների). մանածագործական թելքահումք.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահո
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութա
յին միջոցառումն երի կազմակերպում:
____________________

(210) 20210383

(111) 34366

(210) 20210635		

(111) 34367

(220) 03.03.2021

(151) 01.03.2022

(220) 26.03.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 03.03.2031
(730) «ԱյՍիԷյԻ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 15, AM
(442) 16.03.2021
(540)

03/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 26.03.2031
(730) Արմեն Գալստյան, Նոր Հաճն 2412,
Սպորտային 3, բն. 19, AM
(442) 16.06.2021
(540)

19
19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

(210) 20210729		

(111) 34369

երկնագույն, կապույտ և սև գունային համակ

(220) 05.04.2021

(151) 01.03.2022

ցությամբ:
(511)
դաս 14. կրծքազարդեր (թանկարժեք
իրեր).
շղթաներ
(թանկարժեք
իրեր).
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). ալմաստներ.
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք
իրեր). մատանիներ (թանկարժեք իրեր).
գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղներից.
ականջօղեր.
դաս 35. ինտերակտիվ գովազդ համա
կարգչային ցանցում. հայտարա
րությունների
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդ.
գործնական տեղեկատվության տրամադրում:
____________________

			(181) 05.04.2031
(730) «Լուսայգ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2,
67 տարածք, AM

(210) 20210676		

(111) 34368

(220) 31.03.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 31.03.2031
(730) «Րի-թրենդ» ՍՊԸ, Երևան, Քաջազնունի
9, շին. 118, AM
(442) 16.04.2021
(540)

03/1

№ՄԱՍ 1

(442) 16.06.2021
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով ապահովման
ծառայություններ, այն է՝ ռեստորանների ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20210757		

(111) 34370

(220) 08.04.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 08.04.2031
(730) «Ա.Մ.Պ.» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան
10, բն. 49, AM
(442) 03.05.2021
(540)

( 5 2 6 ) « M U LT I B R A N D S H O E S » գ ր ա ռ ո ւ մ ն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակցու
(526) «OUTFIT» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն և մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
35.
հագուստի,
կոշիկի
և
աքսեսուարների մանրածախ և մեծածախ
վաճառքի
ծառայություններ.
առցանց
խանութների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

թյամբ։
(511)
դաս 35. արտասահմանից ներմուծված
ամառային, միջսեզոնային և ձմեռային կոշիկ
ների վաճառք:
____________________

(210) 20210843

(111) 34371

(220) 21.04.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 21.04.2031
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(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(442) 07.07.2021
(310) 81805 (320) 26.10.2020 (330) JM
(540)

(511)
դաս 9. սարքավորանք ամպային հաշվում
ների համար. համակարգչային սարքավորանք
արհեստական բանականության, մեքենայա
կան ուսուցման, ուսուցման ալգորիթմն երի և
տվյալների վերլուծության համար. գրառված և
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում արհեստա
կան բանականության, մեքենայական ուսուց
ման, ուսուցման ալգորիթմն երի և տվյալների
վերլուծության համար. ծրագրային ապահովում
մեքենայական ուսուցման ալգորիթմն երի, խորը
նեյրոնային ցանցերի նախագծման և մշակման,
տվյալների վերլուծության մեջ օգտագործելու
համար. ծրագրային ապահովման գրադարան
ներ ուսուցման ալգորիթմն երի և խորը նեյրո
նային ցանցերի նախագծման և մշակման մեջ
օգտագործելու համար. ծրագրային ապահով
ման գրադարաններ տվյալների վերլուծության
մեջ օգտագործելու համար. գրաֆիկայի ծրագ
րային ապահովում. ծրագրային սարքավարներ
(դրայվերներ). բարձր արտադրողականությամբ
համակարգչային սարքավորանք և ծրագրա
յին ապահովում. գրաֆիկական պրոցեսորներ.
համակարգչային գրաֆիկական միկրոսխե
մաների հավաքածուներ (չիպսետներ). տեսա
նյութի մշակման բլոկներ. ձայնի մշակման
բլոկներ. թվային ազդանշանների մշակման
պրոցեսորներ. համակարգչային սարքավո
րանք և ծրագրեր՝ պատկերների, տեսանյութերի
և տվյալների վերարտադրման համար. գրաֆի
կական քարտեր. սարքավորանք պատկերներ
և տվյալներ գրառելու, փոխանցելու, ստանա
լու և վերափոխելու համար. համակարգչային
սարքավորանք և ծրագրեր՝ անիմացիայի և
տեսանյութի վերարտադրման համար. սար
քավորանք և ծրագրային ապահովում՝ բովան
դակության, պատկերների և տվյալների
հոսքի փոխանցման համար. համակարգչային
սարքավորանք, այն է՝ ներմուծման բլոկներ,
արտածման բլոկներ, հիշողության կոնտրոլեր
ներ, համակարգիչներին կից սարքերի կոնտրո
լերներ և գրաֆիկական կոնտրոլերներ. բարձր
արտադրողականությամբ
համակարգչային
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սարքավորանք՝ խաղեր խաղալու ընդլայնված
ունակության համար մասնագիտացված հատ
կանիշներով. ներբեռնվող և գրառված խաղա
յին ծրագրային ապահովում. հիշողության
սարքեր համակարգիչների համար. հիշողու
թյան քարտեր. հիշողության բլոկների սալիկ
ներ. հիշողության մոդուլներ համակարգիչների
համար. էներգաանկախ հիշողություն համա
կարգիչների համար. էլեկտրոնային հիշողու
թյան սարքեր. գրաֆիկական հիշողության
սարքեր. սերվերներ համակարգչային ցանցի
համար. սարքավորանք ցանցային մատչման
սերվերների համար. ներբեռնվող և գրառ
ված համակարգչային ծրագրային ապահո
վում մատչման սերվերների հավելվածները
վերահսկելու և կառավարելու համար. ներմուծ
ման և արտածման հիմն ական համակարգի
(BIOS) ներբեռնվող համակարգչային ծրագրա
յին ապահովում. համակարգչային օպերացիոն
համակարգի գրառված և ներբեռնվող ծրագ
րային ապահովում. գրառված և ներբեռնվող
համակարգչային ծրագրային ապահովում և
ներկառուցված ծրագրային ապահովում՝ օպե
րացիոն համակարգի ծրագրերի ներկառուցված
ծրագրային ապահովման համար. գրառված և
ներբեռնվող համակարգչային խաղային ծրագ
րային ապահովում և համակարգչային եռաչափ
գրաֆիկայի ծրագրային ապահովում. ներբեռն
վող ծրագրային ապահովման գրադարաններ
և էլեկտրոնային տվյալների ֆայլեր՝ ինտեգրալ
սխեմաների և կիսահաղորդիչների նախագծ
ման մեջ օգտագործելու համար. կիրառական
ծրագրավորման ինտերֆեյսի (API) ծրագրա
յին ապահովում՝ պատկերի վերարտադրման,
պատկերի վերափոխման և մշակման համար.
համակարգչային սարքավորանք. ինտեգրալ
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. միկրոպրո
ցեսորներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ծրագրա
վորվող պրոցեսորներ. տպատախտակներ.
մայրական սալիկներ. գրաֆիկական սալիկներ.
համակարգչային աշխատակայաններ. էլեկտ
րոնային և համակարգչային ցուցասարքեր.
էլեկտրոնային և համակարգչային ներմուծման
և արտածման սարքավորանք մեդիայի և համա
կարգչային ցուցասարքերի համար. համա
կարգչային սերվերներ. գերհամակարգիչներ.
բարձր արտադրողականությամբ համակար
գիչներ.
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դաս 42. տեխնիկական խորհրդատվական
ծառայություններ տվյալների կենտրոնների
ճարտարապետության, հանրային և մասնա
վոր ամպային հաշվումն երի լուծումն երի և
ինտերնետային տեխնոլոգիաների ու ծառա
յությունների գնահատման ու իրականացման
ոլորտներում.
համակարգչային
սարքավո
րանքի և ծրագրային ապահովման նախածգում
և մշակում. համակարգչային ծառայություն
ներ, այն է՝ մաս
նա
վոր և հան
րա
յին ամ
պա
յին հաշվումն երի միջավայրերի ինտեգրում.
վիրտուալ համակարգչային համակարգերի,
գրաֆիկական պրոցեսորներների և վիրտուալ
համակարգչային միջավայրերի տրամադրում՝
հարթակներ որպես ծառայություն ամպային
հաշվումն երի միջոցով. ամպային հաշվումն եր՝
մեքենայական ուսուցման, չափափոխելի մեքե
նայական ուսուցման, տվյալների վերլուծության
մեջ և խորը նեյրոնային ցանցերի մշակման
մեջ օգտագործելու համար նախատեսված
ծրագրային ապահովումով. ամպային հիմքով
համակարգչային ծառայությունների մատու
ցում մեքենայական ուսուցման, արհեստական
բանականության, ուսուցման ալգորիթմն երի և
տվյալների վերլուծության ոլորտում. տվյալների
էլեկտրոնային պահպանում. ամպային հիմքով
գերհամակարգչային ծառայություններ՝ արհես
տական
բանականության,
մեքենայական
ուսուցման, խորը ուսուցման, բարձր արտադ
րողականությամբ հաշվումն երի, բաշխված
հաշվումն երի, վիրտուալացման, վիճակագրա
կան ուսուցման և կանխատեսող վերլուծության
մեջ օգտագործելու համար նախատեսված
ծրագրային ապահովումով. էլեկտրոնային և
ինտերակտիվ մուլտիմեդիա խաղերի մշակ
ման ծառայություններ. պատկերի մշակման
ծրագրային ապահովման նախագծում. չբեռն
վող ծրագրային ապահովման ժամանակա
վոր օգտագործման տրամադրում եռաչափ
տեսողականացման, եռաչափ մոդելավորման
և եռաչափ վերարտադրման համար. չբեռն
վող ծրագրային ապահովման ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում համակարգչի
արտադրողականության ընդլայնման համար,
ինտեգրալ սխեմաների, կիսահաղորդիչների,
համակարգչային միկրոսխեմաների հավաքա
ծուների (չիպսետներ) և միկրոպրոցեսորների
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գործարկման համար և խաղային նպատակնե
րով. չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամա
նակավոր օգտագործման տրամադրում որպես
կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյսներ
(API) օգտագործելու համար. ծրագրային ապա
հովում որպես ծառայություն, այն է՝ ամպային
հիմքով գերհամակարգչային և խաղային հար
թակի տրամադրում։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211039		

(111) 34372

(220) 11.05.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 11.05.2031
(730) Եգորով Դմիտրի Իգորի, RU
(442) 07.07.2021
(540)

(526) Բոլոր գրառումները ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ, այն է՝ թթի օղի.
դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպատակով
ապրանքների, այն է՝ թթի օղու ցուցադրում
բոլոր լրատվամիջոցներով:
____________________
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(210) 20211040		

(111) 34373

(220) 11.05.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 11.05.2031
(730) Եգորով Դմիտրի Իգորի, RU
(442) 07.07.2021
(540)

(526) Բոլոր գրառումները ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ, այն է՝ նռան օղի.
դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպատակով
ապրանքների, այն է՝ նռան օղու ցուցադրում
բոլոր լրատվամիջոցներով:
____________________

(210) 20211041		

(111) 34374

(220) 11.05.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 11.05.2031
(730) Եգորով Դմիտրի Իգորի, RU
(442) 07.07.2021
(540)

03/1

№ՄԱՍ 1

(526) Բոլոր գրառումները ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ, այն է՝ խաղողի օղի.
դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպատակով
ապրանքների, այն է՝ խաղողի օղու ցուցադրում
բոլոր լրատվամիջոցներով:
____________________

(210) 20211220		
(111) 34375
(220) 03.06.2021
(151) 01.03.2022
			(181) 03.06.2031
(730) «Յուքոմ» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Սուրբ
Գր. Լուսավորիչ 9, «Երևան պլազա» բիզնես
կենտրոն, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն
է՝
հաղորդագրությունների
փոխանցում,
հեռուստահեռարձակում,
հեռոախոսակապ
տրամադրելու ծառայություններ, հեռախոսա
կապ,
ինտերնետ
մուտքի
ապահովում,
ձայնային փոստի ծառայություններ, տվյալների
հոսքի փոխանցում. անլար հեռարձակում.
տեսահաղորդում ըստ պահանջի:
____________________

(210) 20211234		

(111) 34376

(220) 04.06.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 04.06.2031
(730) Վարդգես Վարդանյան, ՀՀ, Երևան,
Վերին Անտառային 122, AM
(442) 16.06.2021
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(540)

(210) 20211305		

(111) 34378

(220) 15.06.2021

(151) 01.03.2022

03/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 15.06.2031
(730) «Տուրբոլայն» ՍՊԸ, ՀՀ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Արագած, փ. 3, տուն 18/1, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա

(526) «Since 2009» գրառումն ինքնուրույն

նության օբյեկտ չէ:

պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում

բորդո գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

է սև, նարնջագույն և սպիտակ գունային

(210) 20211269		

(111) 34377

(220) 09.06.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 09.06.2031
(730) «Արկ Ապարտ հոթել» ՍՊԸ, Երևան,
Քաջազնունի 14, բն. 70, AM
(442) 16.06.2021
(540)

համակցությամբ:
(511)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և քսուքներ,
մոմեր. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար:
____________________

(210) 20211315		

(111) 34379

(220) 16.06.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 16.06.2031
(730) «Բերբերյան» ՍՊԸ, Երևան, Կենտրոն
թաղ., Մաշտոցի պող., շ. 2, բն. 29, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(526) «MUSIC PRODUCTION» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
(526) «APART HOTEL» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կարմիր, մուգ դեղին, մուգ կապույտ, վարդագույն
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հյուրանոցային գործունեություն:
____________________

սպիտակ, մուգ կապույտ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 41. ձայնագրությունների վարձա
կալություն. երաժշտասրահների ներկայա
ցումներ. նվագախմբերի ծառայություններ.
ձայնագրությունների ստուդիաների ծառա
յություններ.
ձայնային
սարքավորումների
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վարձակալություն. երաժշտության ստեղծա
գործում. համերգների կազմակերպում և
անցկացում. երաժշտական արտադրանքի
թողարկում. ոչ բեռնելի երաժշտության առցանց
տրամադրում. երգահանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211368		

(111) 34380

(220) 23.06.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 23.06.2031
(730) «Վերսալ Քոմփանի» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Գյումրի,
Մազմանյան 254, AM
(442) 01.09.2021
(540)

03/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 35. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների
և բժշկական պարագաների մանրածախ
վաճառք. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մեծածախ վաճառք:
____________________

(210) 20211418		

(111) 34382

(220) 29.06.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 29.06.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Կարեն
Աղախանյան Արամի, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ.
Այգեվան, փ. 1, տուն 23, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 20. կահույք.
դաս 35. շինանյութի մանրամեծածախ
վաճառք:
____________________

(210) 20211372		

(111) 34381

(220) 24.06.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 24.06.2031
(730) «Գևորգյանս մեդիքլ սթոր» ՍՊԸ, ՀՀ,
Երևան, Առնո Բաբաջանյան 117, բն. 10, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «MEDICAL STORE» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(526) «Pure», «Blessed» և «Sunny» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. թթու կաղամբ. մուրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. շաքարապատ մրգեր,
մասնավորապես՝ դեղձի, սև սալորի, ծիրանի,
տանձի,
«վիկտորիա»
տեսակի
սալորի,
բնական ծիրանի, բալի, լոլիկի չրեր. խուրմա.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր.
մրգային դոնդող. պտղամիս. կոճապղպեղի
մուրաբա.
ցիտրուսային
ջեմ.
մշակված
ընկույզներ. բանջարեղենային աղցաններ.
մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ սնունդ
պատրաստելու
համար.
պահածոյացված
գետնասնկեր. մրգակեղև. ծեծած նուշ. մշակված

25
25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

գետնընկույզ. մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ
պահածոյացված մրգեր. մրգային պահածոներ.
բանջարեղենի պահածոներ. խնձորի խյուս.
արևածաղկի մշակված սերմեր. կոմպոտներ.
տոմատի մածուկ. շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացված
ընկույզներ.
մշակված
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ.
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ:

(210) 20211476		

(111) 34384

(220) 07.07.2021

(151) 01.03.2022

03/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 07.07.2031
(730) Գևորգ Պապոյան, Երևան, Ավան Առինջ 1
միկրոշրջան շ. 2/11, բն. 71, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211456		

(111) 34383

(220) 02.07.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 02.07.2031
(730) «Օհանյան» կրթահամալիր, Երևան,
Ավան, Իսահակյան 5/6, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, դեղին, նարնջագույն, սև, շագանա
կագույն, կարմիր, վարդագույն, մանուշակագույն
և մարմնագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 28. կրթական զարգացնող խաղեր և
խաղալիքներ.
դաս 41. կրթադաստիարակչական գործու
նեություն 3-6 տարեկան երեխաների համար.
զարգացման
կենտրոն
1,5-6
տարեկան
երեխաների
անձնական
զարգացման
(ուսուցման) համար.
դաս 43. 1,5-6 տարեկան երեխաների
խնամքի ապահովման ծառայություններ:
____________________

(526) «HOME MADE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս. թռչնամիս. պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
սննդային յուղեր և ճարպեր. մսի, ձկան,
մրգերի և բանջարեղենի հիմքով սննդամթերք.
կաթի
գերակշռությամբ
կաթնային
ըմպելիքներ.
պահածոյացված
սնկեր.
մարդու սպառման համար պատրաստված
մշակված ընկույզներ և ընդեղեն. մարդու
սպառման համար պատրաստված մշակված
սերմեր, բացառությամբ համեմունքների և
համեմանքների.
դաս 30. մակարոնեղեն և լապշա
(արիշտա). հաց. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
շոկոլադ. պաղպաղակ. շարբաթ և այլ սննդային
սառույցներ. մեղր. համեմանք. ամոքանք.
պահածոյացված
խոտաբույսեր.
քացախ.
սոուսներ և այլ համեմունքներ. սուրճի, կակաոյի,
շոկոլադի կամ թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
մարդու սպառման համար պատրաստված
հացահատիկ, օրինակ՝ վարսակի փաթիլներ,
եգիպտացորենի չիպսեր, մաքրած գարի, բլղուր.
կարտոֆիլի չիպսեր. պիցա. կուտապներ.
սենդվիչներ. շոկոլադապատ ընկույզներ:
____________________
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(210) 20211540		

(111) 34385

(526) «GUARD SERVICE» և «ԳԱՐԴ ՍԵՐ
ՎԻՍ»

(220) 16.07.2021

(151) 01.03.2022

գրառումն երն

ինքնուրույն

03/1

№ՄԱՍ 1

պահպանության

			(181) 16.07.2031
(730) Լանդն Դեյրի Լիմիթիդ, GB

օբյեկտներ չեն:

(442) 16.08.2021
(540)

կապույտ, դեղին, սպիտակ և կարմիր գունային

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
համակցությամբ:

(526) «LONDON» և «DAIRY» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, երկնագույն, սպիտակ և ոսկեգույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. շոկոլադ. շաքարով հրուշակեղեն.
կոնֆետներ. թխվածքաբլիթ (բոլոր տեսակների).
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. մայոնեզ. պաղպաղակ. սառեցված
մրգային
աղանդեր.
սառցե
աղանդեր.
խմորեղեն:

(511)
դաս 45. թիկնապահների ծառայություններ.
անձնական թիկնապահների ծառայություններ.
ուղեկցում հասարակական վայրերում (ընկե
րակցում). խուզարկուական գործակալություն
ների ծառայություններ. գիշերային պահակային
գործակալությունների ծառայություններ. կորած
մարդկանց որոնում. պահակային ծառայություն
ներ. խորհրդատվություն ֆիզիկական անվտան
գության հարցերով. կոտրանքից պաշտպանող
անվտանգության համակարգերի հսկում. ուղե
բեռի ստուգում անվտանգության նպատա
կով. տանտերերի բացակայության ընթացքում
բնակարանում բնակեցնելու ծառայություններ.
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում. ձեռ
նարկությունների անվտանգության վիճակի
ստուգում. փրկարարական ծառայություններ.
դռնապանների ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211544		

(111) 34386

(220) 19.07.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 19.07.2031
(730) «Գարդ սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 7, AM

(210) 20211545		

(111) 34387

(220) 19.07.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 19.07.2031
(730) «Գարդ սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 7, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(442) 02.08.2021
(540)
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(526) «GUARD SERVICE» և «SECURITY» գրառում
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
արծաթագույն, սպիտակ, դեղին, կարմիր և
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. թիկնապահների ծառայություններ.
անձնական թիկնապահների ծառայություններ.
ուղեկցում հասարակական վայրերում (ընկե
րակցում). խուզարկուական գործակալություն
ների ծառայություններ. գիշերային պահակային
գործակալությունների ծառայություններ. կորած
մարդկանց որոնում. պահակային ծառայություն
ներ. խորհրդատվություն ֆիզիկական անվտան
գության հարցերով. կոտրանքից պաշտպանող
անվտանգության համակարգերի հսկում. ուղե
բեռի ստուգում անվտանգության նպատակով.
տանտ եր եր ի բաց ակ այ ութ յան ընթ ացք ում
բնակարանում բնակեցնելու ծառայություններ.
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում. ձեռ
նարկ ութ յունն եր ի անվտ անգ ութ յան վիճ ակ ի
ստուգում. փրկարարական ծառայություններ.
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համար, անվավոր ճամպրուկներ, բանալիների
պատյաններ, ուղեբեռների հաշվեպիտակներ,
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար.
դաս 25. շապիկներ (բլուզներ), կարճաթև
(T-աձև) մայկաներ, տաբատներ, կաշվե հագուստ,
կոշկեղեն, երկարաճիտ կոշիկներ, գոտիներ,
բաճկոններ, մանտո, ջերսի, շրջազգեստներ,
բաճկ ոն ակն եր, կոստ յում ն եր, բանդ ան ան եր,
շարֆ, կաշնե, վզնոց, վերարկուներ, գլխարկներ,
ձեռնոցներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211673		

(111) 34389

(220) 03.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 03.08.2031
(730) «Օհանյան բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ,
Հայաստան, Ասկերանի շրջան, գ. Այգեստան, AM
(442) 16.08.2021
(540)

դռնապանների ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211597		

(111) 34388

(220) 27.07.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 27.07.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Գլոուբլ Բրենդզ Ինք., US
(442) 16.08.2021
(310) 758677 (320) 29.01.2021 (330) CH
(540)

(526) «CLASSICS» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 18. ուղեպայուսակներ, ուղեբեռ, տու
րիստական կաշվե պայուսակներ, սպորտային
կաշվ ե պայ ուս ակն եր, թիկն ապ այ ուս ակն եր,
կաշեգործական-թամբագործական իրեր, սան
ձեր (լծասարք), թղթապայուսակներ (կաշեգալան
տերեա), տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի

(526) «VODKA» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20211717		

(111) 34390

(220) 10.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 10.08.2031
(730) Ֆրեզենիուս Կաբի ԱԳ, DE
(442) 16.08.2021
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ
բուժական
նպատակների
համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար,
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային
հավելումներ մարդու կամ կենդանիների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ։
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ. վերջույթների պրո
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական
իրեր.
նյութեր
կարեր
դնելու համար. հաշմանդամություն ունեցող
անձանց համար նախատեսված թերապևտիկ
և օժանդակ սարքեր. մերսման ապարատներ.
ապարատներ, սարքավորումներ և իրեր
նորածինների համար։
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211747		

(111) 34391

(220) 11.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 11.08.2031
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH
(442) 16.08.2021
(310) m202103184 (320) 15.02.2021 (330) UA
(540)

(526) «MAX», «BLUE» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի
համար.
ծխախոտային
արտադրանք.
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական
նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ.
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ.

03/1

№ՄԱՍ 1

ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար
քեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքաց
վող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________
(210) 20211766		

(111) 34392

(220) 16.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 16.08.2031
(730)
Անուշ
Ալեքսանի
Սարոյան,
ք.Գյումրի,Պուշկինի փ., տուն 108, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(526) «FASHION» գրառումը և «FEEL YOUR STYLE»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն։
(511)
դաս 14. ականջօղեր.
դաս 16. թղթե տոպրակներ. թղթից կամ
ստվարաթղթից պիտակներ՝ զգեստների և
աքսեսուարների համար.
դաս 18. կտորե պայուսակներ.
դաս 25. զգեստներ կանանց համար.
մանկական զգեստներ.
դաս 26. հերակալներ, մազակապեր և
ժապավենակապեր մազերի համար:
____________________
(210) 20211783		

(111) 34393

(220) 18.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 18.08.2031
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US
(442) 18.10.2021
(540)

29
29

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(526) «COOL» և «CLEAN» բառերն ինքնուրույն

(730) Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, US

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 1. ֆերմենտային պատրաստուկներ
լվացող
միջոցների
արտադրության
մեջ
օգտագործման համար.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ
մաքրելու
համար.
եթերային
յուղեր.
պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես
մաքրող միջոցներ. օճառներ. բծերը հանելու
միջոցներ:

(442) 01.10.2021
(540)

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

գարեջրի վաճառք:
____________________

(511)
դաս 36. ֆի
նանսական ծառայություն
ներ. բանկային ծառայություններ, վարկային
քարտերի ծառայություններ. դեբետ քարտերի
ծառայություններ. վճարովի քարտերի ծառայու
թյուններ. կանխավճարային քարտերի ծառա
յություններ. սմարթ քարտերի ծառայություններ.
վարկային և դեբետային էլեկտրոնային գոր
ծարքներ. դրամական միջոցների էլեկտրոնա
յին փոխանցում. վճարումն երի իրականացման
ծառայություններ. անհատական վճարման
ծառայություններ. գործարքների վավերացման
և ստուգման ծառայություններ. վարկային և
դեբետային քարտերով կատարված կանխիկի
փոխարինում. արժույթի փոխանակման ծառա
յություններ. առցանց բանկային ծառայություն
ներ. հաշիվ
ն երի վճարման ծառայություններ.
ավանդային և բանկոմատային ծառայություն
ներ. էլեկտրոնային կանխիկ գործարքներ. չեկե
րի և դրամական միջոցների կանխիկացման
ծառայություններ. ճանապարհորդական ապա
հովագրության ծառայություններ. ֆինանսական
տեղեկատվության և էլեկտրոնային վճարում
ների տվյալների տարածում. ֆինանսական
տեխնոլոգիաների և զարգացող վճարումն երի
տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղեկատվու
թյան տարածում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում և սպորտային մրցումն երի,
միջոցառումն երի, գործունեությունների նախա
ձեռնությունների և խաղերի ֆինանսական
հովանավորություն:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211815		

(111) 34395

(210) 20211843		

(111) 34396

(220) 19.08.2021

(151) 01.03.2022

(220) 26.08.2021

(151) 01.03.2022

(740) Արարատ Գալոյան
____________________
(210) 20211810		

(111) 34394

(220) 19.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 19.08.2031
(730) «Ռելաքս բեեռ» ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի
թաղ., Այվազովսկու 21, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(526) «BEER» բառը, «SINCE 2020», «PREMIUM
BRANDS» գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. առևտուր,

մասնավորապես՝

			(181) 19.08.2031
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№ՄԱՍ 1

			(181) 26.08.2031

30
30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(730) ՍիՓիԷս Թեքնոլոջի Հոլդինգս ԼԼՔ, US

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(442) 01.11.2021
(540)

մուգ շագանակագույն, երկնագույն, մուգ և բաց

03/1

№ՄԱՍ 1

կրեմագույն, բրոնզագույն, կապույտ և սպիտակ

(511)
դաս 9. ավտոմեքենայի մարտկոցներ. գալ
վանական տարրեր. կուտակիչներ. վառելիքա
յին տարրեր. մարտկոցի փորձարկման սարքեր
(տեստերներ). մարտկոցների մալուխներ և
լարեր. մարտկոցների պատյաններ. մարտկոց
ների տակդիրներ. կուտակիչների պատյաններ.
մարտկոցների հսկման սարքեր. մարտկոցների
(կուտակիչների) պաշտպանիչ պատյաններ,
կերպափոխիչներ, փոխարկիչներ, էլեկտրա
կան գծային միացիչներ, էլեկտրական ծայրա
յին կցորդիչների պատյաններ, էլեկտրական
ձայնահաններ (ադապտերներ), երկարացման
մալուխներ, ծայրային կցորդիչների պաշտպա
նիչ օղակներ, “կոկորդիլոս” տիպի սեղմիչներ,
էլեկտրական հարմարակցիչներ, էլեկտրա
կան լիցքավորման երկժանիներ, էլեկտրական
միացման հաղորդալարեր, խցակի էլեկտրա
կան երկժանիներ, մարտկոցների մոնտաժման
(տեղակայման) հավաքածուներ. լիցքավորող

գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
շոկոլադապատ գլանակներ, շոկոլադ:
____________________

(210) 20211847		

(111) 34398

(220) 26.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 26.08.2031
(730) «Մհեր Գասիա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Աբովյան 2/5, AM
(442) 16.09.2021
(540)

սարքեր կուտակիչների համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
(210) 20211846		

(111) 34397

(220) 26.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 26.08.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(526) «MEDICAL» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, բաց կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 10. մեկանգամյա օգտագործման
բժշկական պարագաներ` խալաթներ, սավան
ներ,
գլխարկներ,
եռաշերտ
դիմակներ,
իմպլանտացիայի և ընդհանուր վիրաբուժության
հավաքածուներ:
____________________

(210) 20211851		

(111) 34399

(220) 27.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 27.08.2031

31
31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(730) «Լեքսի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Շենգավիթ,
Նորագավիթ փ. 2, տուն 29, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, բաց կապույտ և մուգ կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդա
յին նյութերի նորացում. գովազդային նյութերի
վարձույթ. գովազդային տեքստերի հրատա
րակում. գովազդ. գովազդային գործակալու
թյունների ծառայություններ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազդա
յին ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղե
կատվության բոլոր միջոցներում. գովազդի
մանրակերտում. գովազդային ծառայություն
ներ «վճա
րել մեկ կտտո
ցով» (PPC), գո
վազ
դային վահանակների վարձույթ, առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի
ցանկի տրամադրում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. խորհրդատվություն գովազդային
հաղորդակցության ռազմավարության վերաբե
րյալ. արտաքին գովազդ.
դաս 41. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. բանավոր
թարգմանություններ. մասնագիտական վերա
պատրաստում:
____________________

(210) 20211865		

(111) 34400

(220) 31.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 31.08.2031

03/1

№ՄԱՍ 1

(730) Մոնտրես Տուդոր ՍԱ, CH
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 14. ժամացույցների արտադրություն,
մասնավորապես՝ ձեռքի ժամացույցներ, ժամա
ցույց – ապարանջաններ,
ժամացույցների
արտադրության իրերի համար մասեր և պարա
գա
ներ, որոնք ընդգրկ
ված են 14-րդ դա
սում,
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի) և այլ
ժամանակաչափ սարքեր, ժամանակաչափ
ներ, ձեռքի ժամագիրներ (ժամագործություն),
ժամացույցների ապարանջաններ,
ժամա
ցույցների գոտիներ, թվահարթակներ (ժամա
գործություն), տուփեր և նվերների տուփեր
ժամագործական և թանկարժեք իրերի համար,
ժամացույցների ընթացային մեխանիզմն եր և
դրանց մասեր. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք
և կիսաթանկարժեք քարեր. ազնիվ մետաղ
ներ և դրանց համահալվածքներ. գնդասեղներ
(թանկարժեք իրեր).
դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպատա
կով ժամանակաչափ սարքերին վերաբերող
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք
իրերի և սմարթ-ժամացույցների ցուցադրում
բոլոր լրատվամիջոցներով. առցանց գովազդ.
սպառողներին տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում առցանց վաճառքի համար
նախատեսված ժամանակաչափ սարքերին
վերաբերող իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի, սմարթ-ժամացույցների և
պարագաների վերաբերյալ. ժամանակաչափ
սարքերի, թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամա
ցույցների մանրածախ վաճառք ինտերնետով,
կատալոգներով, փոստով և այլ էլեկտրոնային
միջոցներով. գովազդ, մարքեթինգ (շուկայա
վարում) և առաջխաղացում. գովազդի և առաջ
խաղացման ծառայություններ. գովազդային
նյութերի տարածում. գովազդի և մարքեթինգի
(շուկայավարում) հարցերով խորհրդատվական
ծառայություններ. առաջխաղացման հարցերով
խորհրդատվական ծառայություններ.
դաս 37. ժամանակաչափ սարքերին վերա
բերող իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամացույցների
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վերանորոգում. ժամանակաչափ սարքերին
վերաբերող իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամացույցների
տեխնիկական սպասարկում. ժամանակաչափ
սարքերին վերաբերվող իրերի, ժամանակա
չափ սարքերի, թանկարժեք իրերի փայլեցում.
ժամանակաչափ սարքերին վերաբերող իրերի,
ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք իրերի
և սմարթ-ժամացույցների վերահավաքում.
ժամանակաչափ սարքերին վերաբերող իրերի,
ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք իրերի
և
սմարթ-ժամացույցների
վերականգնում.
ժամանակաչափ սարքերին վերաբերող իրերի,
ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք իրերի
և սմարթ-ժամացույցների տեխնիկական հսկո
ղություն. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների
վերաբերյալ խորհրդատվության և տեղեկատ
վության տրամադրում:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211866		

(111) 34401

(220) 31.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 31.08.2031
(730) Մոնտրես Տուդոր ՍԱ, CH
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 14. ժամացույցների արտադրություն,
մասնավորապես՝ ձեռքի ժամացույցներ, ժամա
ցույց – ապարանջաններ,
ժամացույցների
արտադրության իրերի համար մասեր և պարա
գա
ներ, որոնք ընդգրկ
ված են 14-րդ դա
սում,
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի) և այլ
ժամանակաչափ սարքեր, ժամանակաչափ
ներ, ձեռքի ժամագիրներ (ժամագործություն),
ժամացույցների ապարանջաններ,
ժամա
ցույցների գոտիներ, թվահարթակներ (ժամա
գործություն), տուփեր և նվերների տուփեր
ժամագործական և թանկարժեք իրերի համար,
ժամացույցների ընթացային մեխանիզմն եր և
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դրանց մասեր. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք
և կիսաթանկարժեք քարեր. ազնիվ մետաղ
ներ և դրանց համահալվածքներ. գնդասեղներ
(թանկարժեք իրեր).
դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպատա
կով ժամանակաչափ սարքերին վերաբերող
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք
իրերի և սմարթ-ժամացույցների ցուցադրում
բոլոր լրատվամիջոցներով. առցանց գովազդ.
սպառողներին տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում առցանց վաճառքի համար
նախատեսված ժամանակաչափ սարքերին
վերաբերող իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի, սմարթ-ժամացույցների և
պարագաների վերաբերյալ. ժամանակաչափ
սարքերի, թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամա
ցույցների մանրածախ վաճառք ինտերնետով,
կատալոգներով, փոստով և այլ էլեկտրոնային
միջոցներով. գովազդ, մարքեթինգ (շուկայա
վարում) և առաջխաղացում. գովազդի և առաջ
խաղացման ծառայություններ. գովազդային
նյութերի տարածում. գովազդի և մարքեթինգի
(շուկայավարում) հարցերով խորհրդատվական
ծառայություններ. առաջխաղացման հարցերով
խորհրդատվական ծառայություններ.
դաս 37. ժամանակաչափ սարքերին վերա
բերող իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամացույցների
վերանորոգում. ժամանակաչափ սարքերին
վերաբերող իրերի, ժամանակաչափ սարքերի,
թանկարժեք իրերի և սմարթ-ժամացույցների
տեխնիկական սպասարկում. ժամանակաչափ
սարքերին վերաբերվող իրերի, ժամանակա
չափ սարքերի, թանկարժեք իրերի փայլեցում.
ժամանակաչափ սարքերին վերաբերող իրերի,
ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք իրերի
և սմարթ-ժամացույցների վերահավաքում.
ժամանակաչափ սարքերին վերաբերող իրերի,
ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք իրերի
և
սմարթ-ժամացույցների
վերականգնում.
ժամանակաչափ սարքերին վերաբերող իրերի,
ժամանակաչափ սարքերի, թանկարժեք իրերի
և սմարթ-ժամացույցների տեխնիկական հսկո
ղություն. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների
վերաբերյալ խորհրդատվության և տեղեկատ
վության տրամադրում:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(210) 20211870		

(111) 34402

(220) 31.08.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 31.08.2031
(730) Վլադիմիր Սարգսյան, Երևան, Բաղ
րամյան 77/5, AM
(442) 01.11.2021
(540)
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(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտոմե
քենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր և
կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211929		

(111) 34404

(220) 08.09.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 08.09.2031
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն), JP
(442) 01.10.2021
(540)
(526) «ՇԻՆ» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ և նարնջագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 37. շինարարական ծառայություններ.
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ.
շենքերի,
ճանապարհների,
կամուրջների,
ամբարտակների կամ էլեկտրահաղորդման
գծերի,
ինչպես
նաև
շինարարության
ոլորտում ծառայություններ, այն է՝ ներքին և
արտաքին ներկարարական աշխատանքների,
սվաղման,
սանտեխնիկական,
ջեռուցման
սարքավորումների տեղադրման և տանիքա
ծածկման աշխատանքներ:
____________________
(210) 20211924		

(111) 34403

(220) 07.09.2021

(151) 01.03.2022

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո
մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր
և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211937		

(111) 34405

(220) 08.09.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 08.09.2031
(730) «Լաբորա պլաստ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան
0020, Գուրգեն Մահարի 1, AM
(442) 01.10.2021
(540)

			(181) 07.09.2031
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն), JP
(442) 01.10.2021
(540)

(526) «PLAST» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 8. սեղանի պլաստմասսայե գդալներ,
պատառաքաղներ և դանակներ.
դաս 16. պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար.
դաս 20. պլաստմասսայից արկղեր.
դաս 21. պլաստմասսայե բաժակներ:
____________________

(210) 20211939		

(111) 34406

(220) 08.09.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 08.09.2031
(730) «Հենսոֆ» ՍՊԸ, Երևան, Օգանովի 72, բն.
29, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սև գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քուղեր կրակ վառելու համար.
փայտե տաշեղներ կրակ վառելու համար.
կպչան (վառում). անտրացիտ. փոկերի սահումը
արգելակող պատրաստուկներ. մոմեր Նոր
տարվա տոնածառերի համար. թանձր քսուք
ներ զենքի համար. կապակցող բաղադրություն
ներ ավլելու, սրբելու համար. վառելափայտ.
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ
բրիկետավորված (վառելիք). փայտանյութի
բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյուրա
վառ փոշիացված խառնուրդներ. կարնաուբի
մոմ (արմավենու մոմ). ցերեզին (մոմային դիէ
լեկտրիկ). քարածուխ. տորֆ (վառելիք). վառե
լանյութ. յուղեր կոշկեղենը յուղելու համար. մոմ
(հումք). մոմ փոկերի համար. մոմ լուսավորման
համար. մոմ արդյունաբերական նպատակ
ների համար. կոքս. հանքային վառելիք. թանձր
քսուքներ փոկերի համար. յուղեր կաշին յու
ղելու համար. տեխնիկական ճարպեր. յուղեր
շինարարական աշխատանքների ժամանակ
կաղապարներից հանելը հեշտացնելու համար.

03/1

№ՄԱՍ 1

ճրագու. պատրաստուկներ փոշին մաքրելու
համար. լուսավորող յուղեր. գազ լուսավորման
համար. վառելիք լուսավորման համար. քսայու
ղեր. գազոլին (վառելանյութ). եթեր նավթային.
լիգրոին (վառելանյութ). պատրույգներ մոմե
րի համար. տեխնիկական վազելին արդյունա
բերական նպատակների համար. դիզելային
վառելիք. վառելիքային գազ. նավթագազ. քսու
քային գրաֆիտ (գրաքար). յուղ քարածխա
յին խեժից. քարածխային յուղ. յուղեր քարե
կամ աղ յուսե շարվածքը պահպանելու համար.
խոնավացնող յուղեր. ձկան յուղ, տեխնիկական.
սոյայի յուղից պատրաստուկներ այրուկը կան
խելու նպատակով խոհանոցային սպասքը մշա
կելու համար. կերոսին (թորած նավթ). թանձր
քսուքներ. պատրույգներ լամպերի համար.
գորշածուխ. քսանյութեր. մազութ. բարբա
րուկի յուղ արդյունաբերական նպատակների
համար. նավթա. ոսկրայուղ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. օլեին. լեռնային
մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին. նավթ, այդ թվում՝
մշակված. ածխափոշի (վառելիք). ստեարին
(բնաճարպ). բրդաճարպ, լանօլին. արևա
ծաղկի ձեթ արդյունաբերական նպատակների
համար. գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). կապակ
ցող բաղադրություններ փոշու համար. յուղեր
գործվածքների համար. շարժիչային վառե
լիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական հավելանյութեր
շարժիչային վառելիքի համար. ճարպեր կաշին
պահպանելու համար. տեխնիկական յուղեր.
պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ
(տեխնիկական). յուղեր կաշին պահպանելու
համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. յուղեր
ներկերի համար. գեներատորային գազեր.
շարժիչի յուղ. անուշահոտ մոմեր. էլեկտրական
էներգիա. էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլա
նող բաղադրություններ. բենզին. կենսավառե
լիք. բենզոլային վառելիք. քսիլենային վառելիք.
դահուկների քսուքներ. լանոլին կոսմետիկա
կան միջոցներ արտադրելու համար. մեղրամոմ
կոսմետիկական ածուխ նարգիլեի համար:
____________________

(210) 20211943		

(111) 34407

(220) 09.09.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 09.09.2031
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(730) «Եվրոպական համալսարան» հիմնա
դրամ, ՀՀ, Երևան, Դավիթ Անհաղթի 10, AM

(210) 20212051		

(111) 34410

(220) 25.09.2021

(151) 01.03.2022

(442) 01.10.2021
(540)

			(181) 25.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մէյրի Խաչերեան
Գէորգի, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Պռոշյան 2413,
Խանջյան փ., նրբ. 2, շին. 5/10, AM

03/1

№ՄԱՍ 1

(442) 18.10.2021
(540)

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

(210) 20211996		
(111) 34408
(220) 16.09.2021
(151) 01.03.2022
			(181) 16.09.2031
(730) Ջերըու Ֆորմյուլըս, Ինք., US
(442) 01.11.2021
(540)
(511)
դաս 5. դիետիկ և սննդային հավելումներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20212000		
(111) 34409
(220) 16.09.2021
(151) 01.03.2022
			(181) 16.09.2031
(730) Ջերըու Ֆորմյուլըս, Ինք., US
(442) 18.10.2021
(540)

(526) «FORMULAS» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 5. դիետիկ և սննդային հավելումներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(526) «food» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ։
(511)
դաս 29. միս-մսամթերք (մսային կիսա
պատրաստվածքներ). միս պարունակող մթերք
ներ. հումուս. ֆալաֆել.
դաս 30. ալյուր և հացահատիկային
մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն և քաղցրա
վենիք. թխվածքաբլիթներ. տորթեր. բուլ
կիներ.
հրուշակեղեն
քաղցր
խմորից,
առավելապես խորիզով. նշակարկանդակներ.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթներ.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի
համար. կուտապներ. պիցաներ. տարտեր
(մրգա-բանջարեղենային
կարկանդակներ).
կրուասաններ. աղի բլիթներ. պելմեններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. սննդամթերքի
պատրաստում. առաքում:
____________________

36
36

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(210) 20212056		

(111) 34411

(220) 25.09.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 25.09.2031
(730) Ջեյ.Էս.Սի. «Քորփորեյշն Կինձմարաուլի», GE
(442) 18.10.2021
(540)

(526) «& Co» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից:
(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20212079		

(111) 34412

(220) 29.09.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 29.09.2031
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ 2213, Կարմիր
Բանակայինների 6/10/1, AM
(442) 18.10.2021
(540)

03/1

№ՄԱՍ 1

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

(210) 20212088

(111) 34413

(220) 30.09.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 30.09.2031
(730) Բ. Բրաուն Մելսունգեն ԱԳ, DE
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 5. ախտահանիչ միջոցներ, այն է՝
հականեխիչներ վերքերի համար, մաշկի
և լորձաթաղանթի հականեխիչներ մաշկի
ախտահանման համար, այն է՝ ձեռքերի համար.
դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(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.

(210) 20212091		

(111) 34414

(220) 30.09.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 30.09.2031
(730) «Վայսկո» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,
Սիլիկյան թղմ. փ. 7, շ. 101,, AM
(442) 18.10.2021
(540)
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37

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(526) «Doors» «Windows» «Facades» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

03/1

№ՄԱՍ 1

(442) 18.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և սև գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 37. դռների և պատուհանների
տեղադրում:
____________________

(210) 20212097		

(111) 34415

(220) 01.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 01.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Մայիլյան,
ՀՀ, Երևան, Ավան, Դուրյան թաղ., շ. 39, բն. 22,
AM
(442) 18.10.2021
(540)

(526) Բացի «Доктор АНГИН» գրառումից մնա
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ և բաց կարմիր, սև և սպիտակ գունային

(526) «sweet house» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր. դոնդող. մուրաբա. կոմպոտ. մշակված
ընկույզներ և ընդեղեն.
դաս 30. սուրճ. թեյ. բուսական թեյ. կակաո.
շոկոլադ. բուլկիներ. չոր թխվածքաբլիթ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
շաքարով հրուշակեղեն. համեմանք. համե
մունքներ. մեղր.
դաս 35. 29-րդ և 30-րդ դասերում նշված
ապրանքների առևտուր, ներմուծում և գովազդ:

համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
կոկորդի
բորբոքային
հիվանդությունները
բուժելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20212152		

(111) 34417

(220) 11.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 11.10.2031
(730) «Թվենթի սեքոնդ սթրիթ» ՍՊԸ, Երևան,
Խորենացի նրբ. 2, տուն 19, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20212102		

(111) 34416

(220) 01.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 01.10.2031
(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող.
27/10, AM

(511)
դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների
համար. բլուզներ բոաներ. (մորթե վզպատներ՝
գորժետներ). տրիկոտաժեղեն. հագուստի օձիք
ներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր.
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բռնցքամարտիկների վարտիքներ. իրանակալ
ներ (կանացի ներքնազգեստ). ներքնազգեստ.
գլխանոցներ (հագուստ). գոտիներ (հագուստ).
շալեր. խալաթներ. սվիտերներ. պուլովեր
ներ. շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ). կար
ճագուլպաներ. կապեր կարճագուլպաների
համար. կախակապեր. կապեր. երկար գուլ
պաների համար. շապիկներ (բլուզներ). կրծքա
կալներ. հագուստ. մորթիներ (հագուստ).
հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբի
նեզոններ ջրային դահուկների համար. կոմ
բինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. սռնապաններ. բրիջիներ. տաբատներ.
հագուստ հեծանվորդների համար. վերնազ
գեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե,
վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր.
տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկ
ների համար. մորթե թիկնոցներ. գաբարդին
ներ (հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ
(ներքնազգեստ).
բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում
է պարանոցը և ուսերը. մանտո. անջրանցիկ
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ).
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. սպորտա
յին տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոց
ներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների
ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ).
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակ
ներ. լողափի զգեստներ. գրպաններ. հագուստի
համար. պիժամաներ. զգեստներ. կիսավար
տիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. պատմու
ճաններ (պարեգոտներ). համազգեստ. բրդյա
բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ).
թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ). լողավար
տիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ.
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. ոչ էլեկտրական մուֆտա
ներ ոտքերի համար. գլխակապեր (հագուստ).
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ) բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմն ա
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մարզիկների համար. հագուստ արհեստական
կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ. դիմա
կահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ կարճաթև
(T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապավենա
կապ փողկապներ լայն եզրերով. ձկնորսական
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի
գրպանի թաշկինակներ. դիմակներ քնելու
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների ձեռ
նոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային
մայկաներ. ժամաշապիկներ. քրտինք ներծծող
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց.
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ.
մարմն ամարզական կիպ նստող զգեստ. կիմո
նո. թևքերով մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող
նյութեր պարունակող հագուստ. ասեղնագործ
հագուստ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ)
ԼԱԴ-ով.հագուստ գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ.
դաս 35. ավտոմոբիլիստների համար
հագուստի, բլուզների, բոաների (մորթե վզպատ
ներ՝ գորժետներ), տրիկոտաժեղենի, հագուստի
օձիքների, պարանոցի խողովակաձև շարֆերի,
լիֆերի, բռնցքամարտիկների վարտիքների,
իրանակալների
(կանացի
ներքնազգեստ),
ներքնազգեստի, գլխանոցների (հագուստ),
գոտիների (հագուստ), շալերի, խալաթների,
սվիտերների,
պուլովերների,
շուրջառների
(եկեղեցական զգեստ), կարճագուլպաների,
կարճագուլպաների համար կապերի, երկար
գուլպաների համար կախակապերի, շապիկ
ների (բլուզներ), կրծքակալների, հագուստի,
մորթիների (հագուստ), հանովի օձիքների,
զուգագուլպաների,
ջրային
դահուկների
համար կոմբինեզոնների, կոմբինեզոնների
(հագուստ), քրտինք ներծծող ներքնազգեստի,
առանց քուղերի սեղմիրանների (գրացիա
ներ), կոստյումն եր, պատրաստի հագուստի,
մանկական վարտիքների (ներքնազգեստ),
ականջակալների (հագուստ), փողկապների,
սռնապանների, բրիջիների, տաբատների,
հեծանվորդների համար հագուստի, վերնազ
գեստի, ձեռնոցների (հագուստ), պատրաստի
աստառների (հագուստի տարրեր), շարֆերի,
կաշնեների, վզնոցների, գոտի-շարֆերի, ծիսա
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կարգային շարֆերի, տրիկոտաժե հագուստի,
շապիկների համար ներդիրների, մորթե թիկ
նոցների, գաբարդինների (հագուստ), սեղ
միրանների
(ներքնազգեստ),
գոտիների
(ներքնազգեստ), բաճկոնակների, փողքա
ժապավենների, գլխաշորի, որը ծածկում է
պարանոցը և ուսերը, մանտոյի, անջրանցիկ
հագուստի, զանգապանների (տաք գուլպաներ),
ջերսիի (հագուստ), շրջազգեստների, սպորտա
յին տրիկոտաժեղենի, բազկապատների, գոգ
նոցների (հագուստ), մուֆտաների (հագուստ),
օրարիների (եկեղեցական հագուստ), առանց
մատների ձեռնոցների, խույրերի (եկեղեցա
կան գլխարկ), կնգուղով վերարկուների (թիկ
նոցներ), մուշտակների, լողափի զգեստների,
հագուստի համար գրպանների, պիժամաների,
զգեստների, կիսավարտիքների, կրծկալների,
վերարկուների,
պատմուճանների
(պարե
գոտներ), համազգեստի, բրդյա բաճկոնների
(հագուստ), բաճկոնների (հագուստ), թղթե
հագուստի, քողերի (հագուստ), լողավարտիք
ների, լողազգեստների, բաղնիքի խալաթների,
մանկական կրծկալների, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների, ոտքերի համար ոչ էլեկտ
րական մուֆտաների, գլխակապերի (հագուստ),
գլխանոցով բաճկոնի, տակի շրջազգեստների,
կանացի ներքնաշապիկների (կոմբինացիա),
բոդիի (կանացի ներքնազգեստ), բանդանաների
(պարանոցի թաշկինակներ), մարմն ամարզիկ
ների համար հագուստի, արհեստական կաշ
վից հագուստի, կաշվե հագուստի, թիկնոցների,
դիմակահանդեսի կոստյումն երի, սարիների,
կարճաթև (T-աձև) մայկաների, չալմաների,
լայն եզրերով ժապավենակապ փողկապների,
ձկնորսական բաճկոնների, գոտի-քսակների
(հագուստ), կրծքի գրպանի թաշկինակների,
քնելու համար դիմակների, կիսատաբատաձև
շրջազգեստների, պոնչոների, սարոնգների,
դահուկորդների
ձեռնոցների,
լեգինսների
(շալվար), սարաֆանների, կիսատաբատների
(ներքնազգեստ),
սպորտային
մայկաների,
ժամաշապիկների, քրտինք ներծծող կարճա
գուլպաների, վարսավիրական թիկնոցի, կարա
տեի համազգեստի, ձյուդոյի համազգեստի,
մարմն ամարզական կիպ նստող զգեստի,
կիմոնոյի, թևքերով մանկական կրծկալների,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների,
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստի,

03/1
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ասեղնագործ
հագուստի,
թաթմանների,
լատեքսային հագուստի, պաշտպանիչ մարզա
շապիկների (ռաշգարդներ), ԼԱԴ-ով հագուստի,
գլխաշորերի, կպչուն կրծկալների, կարճ սռնա
պանների մեծածախ և մանրածախ առևտրի
կետերի ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20212156		

(111) 34418

(220) 12.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 12.10.2031
(730) Ջենզաբար Ինք., US
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 9. ձեռնարկությունների ռեսուրս
ների պլանավորման ծրագրային ապահովում.
տեղեկատվության կառավարման համակարգեր
շահույթ հետապնդող և շահույթ չհետապնդող
կազմակերպությունների համար:
____________________

(210) 20212158		

(111) 34419

(220) 12.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 12.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Համբար
ձումյան, Երևան, Գուլակյան 14Ա/3, AM
(442) 01.11.2021
(540)
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(526) «Երեխաների Զարգացման Կենտրոն»

(210) 20212172		

(111) 34422

գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ

(220) 13.10.2021

(151) 01.03.2022

չէ:

			(181) 13.10.2031
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն), JP

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սև, դեղին և վարդագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 44. լոգոպեդիա:
____________________

(210) 20212170		

(111) 34420

(220) 13.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 13.10.2031
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն), JP
(442) 18.10.2021
(540)
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(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտոմեքե
նաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր և
կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո
մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր
և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20212171		

(111) 34421

(220) 13.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 13.10.2031
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն), JP
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտոմեքե
նաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր և
կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20212173		

(111) 34423

(220) 13.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 13.10.2031
(730) Շաբան Աբդուլազիզ, AE
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. բուրումնավետ նյութեր.
օծանելիք. եթերային յուղեր. կոսմետիկական
միջոցներ.
ոչ
բուժական
արդուզարդի
պարագաներ. ժելեր լոգանք և ցնցուղ ընդունելու
համար. մաշկի խնամքի պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ մազերի խնամքի և մազերը
ներկելու համար. շամպուններ և լավորակիչներ.
մարմնի լոսյոններ. ձեռքի լոսյոններ. ոչ
բուժական լոսյոններ ոտքերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. կոշիկի մածուկներ.
կոշիկի փայլեցման նյութեր. կոշիկի վաքս:
(740) Ներսես Իսաջանյան
____________________
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(210) 20212175		

(111) 34424

(220) 13.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 13.10.2031
(730) «Արոմա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Արշակունյաց 42, բն. 5, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(511)
դաս 29. հալած սննդային բուսայուղային
խառնուրդ:

____________________

(210) 20212176		

(111) 34425

(220) 13.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 13.10.2031
(730) «Էր-Վար» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստովյան 15,
բն. 26, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «YEREVAN» և «COMPANY» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ շագանակագույն, վարդագույն և սև
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 37. էլեկտրասարքերի տեղադրում
և վերանորոգում. վերելակների տեղադրում
և վերանորոգում. ասֆալտապատում. շեն
քերի ներսի մաքրում. բուլդոզերների վար
ձույթ. հրդեհային ազդասարքերի տեղադրում
և վերանորոգում. հակաառևանգման համա
կարգերի տեղադրում և վերանորոգում. շինա
րարական տեխնիկայի վարձույթ. ջեռուցման
սարքավորումն երի տեղադրում և վերանորո
գում. ծխնելույզների մաքրում. օդորակման
կայանքների տեղադրում և վերանորոգում.
շինարարություն. ստորջրյա շինարարություն.
շինարարական աշխատանքների (ստուգիչ-կա
ռավարիչ) վերահսկողություն. խոհանոցային
սարքավորումն երի տեղադրում. շենքերի քան
դում. հակակոռոզիական մշակում. ախտա
հանում. ցուցանակների ներկում և նորացում.
պահեստների կառուցում և վերանորոգում.
շինարարական կառուցվածքների հերմետի
կացում. էքսկավատորների վարձույթ. արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների կառուցում.
ոռոգման սարքավորումն երի տեղադրում և
վերանորոգում. կառույցների մեկուսացում.
քարաշինարարական աշխատանքներ. ծովա
պատնեշների կառուցում. խողովակաշարերի,
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական
սպասարկում. պատերի պաստառապատում.
ներքին և արտաքին ներկարարական աշխա
տանքներ. ծեփագործական աշխատանքներ.
ջրմուղ և գազա-փականագործական տեխնի
կական աշխատանքներ. պոմպերի վերանորո
գում. կրկնական անագապատում` կլայեկում.
գամում. լաքապատում. շինարարական փայ
տամածների մոնտաժում. աղ յուսի շարում.
շինարարության հարցերով տեղեկատվության
տրամադրում. վերանորոգմանը վերաբերող
տեղեկատվության տրամադրում. ճանապարհ
ների սալարկում. զմռնիտե թղթով մշակում.
ստորջրյա վերանորոգման աշխատանքներ.
շենքերի մաքրում (արտաքին մակերևույթների).
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառա
յին կրպակների և տաղավարների կառուցում.
էլեկտրական սարքավորումն երի աշխատան
քում խանգարումն երի վերացում. վերամբարձ
կռունկների վարձույթ (շինարարական սար
քավորում). տանիքածածկային աշխատանք
ներ. արհեստական ձյան ծածկույթ ստեղծելու
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ծառայություններ. դռների և պատուհանների
տեղադրում. լողավազանների խնամք. խորհր
դատվություն
շինարարության
հարցե
րով. ատաղձագործական աշխատանքներ.
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում.
մալուխների անցկացում, տեղադրում. շինհրա
պարակներում հաղորդակցուղիների տեղա
կայում.
էլեկտրիկների
ծառայություններ.
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորումն երի

(210) 20212201		

(111) 34428

(220) 15.10.2021

(151) 01.03.2022

03/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 15.10.2031
(730) Զավեն Մխիթարյան, Երևան, Նոր-Արեշ,
փ. 36, տուն 20/1, AM
(442) 01.11.2021
(540)

տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռացում:
____________________

(210) 20212188		

(111) 34426

(220) 15.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 15.10.2031
(730) ԳՍՔ Քնսյումր Հելթքեըր ՍԱՐԼ, CH
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «A» և «M» տառերն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
սննդային
հավելումներ.
կենսաբանական
ակտիվ սննդային հավելումներ. դիետիկ
հավելումներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20212190		

(111) 34427

(220) 15.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 15.10.2031
(730) ԳՍՔ Քնսյումր Հելթքեըր ՍԱՐԼ, CH
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ. սննդային հավելումներ. կենսաբանական
ակտիվ սննդային հավելումներ. դիետիկ
հավելումներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագույն և շագանակագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք
ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների).
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկար
ժեք իրեր սա
թից. ուլունք
ներ մամ
լած սա
թից.
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի).
ճոճանակներ (ժամագործություն). թմբուկներ
(ժամացույցների արտադրություն). ապարան
ջաններ (թանկարժեք իրեր). ժամացույց - ապա
րանջաններ. ժամացույցների ապարանջաններ.
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). թվահար
թակներ (ժամագործություն). արևի ժամացույց
ներ. ժամացույցների մեխանիզմն եր. շղթաներ
(թանկարժեք իրեր). ժամացույցների շղթաներ.
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ). ժամա
նակաչափներ. ժամանակադիտակներ. ժամա
նակաչափ սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք
իրեր). էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապ
ների սեղմիչներ. մետաղադրամն եր. ալմաստ
ներ. թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք
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իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ գենե
րատոր). ժամացույցների իրաններ. իրիդիում.
թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ
սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի մշակված
սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ).
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկար
ժեք իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամա
ցույցներ. ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ.
ձեռքի ժամացույցների ապակիներ. ժամա
ցույցների ընթացային մեխանիզմն եր. ձիթակն
(թանկարժեք քար). պերիդոտ չմշակված կամ
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկար
ժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր.
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում.
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր).
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր
ազնիվ մետաղներից. տուփեր ազնիվ մետաղ
ներից. գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ.
ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանք
ներ. թևքաճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ
մետաղներից. գրպանի կամ ձեռքի ժամացույց
ների իրաններ. նվերի պատյաններ ժամացույց
ների համար. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր).
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգի
այով պատրաստված իրեր. զարդատուփեր.
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք
իրերի համար. նախապատրաստվածք (գրուն
տովկա) թանկարժեք իրերի համար. գլանիկ
ներ թանկարժեք իրերի համար. կաբոշոններ.
անջատովի օղակներ թանկարժեք մետաղներից
բանալիների համար. նվերների տուփեր թան
կարժեք իրերի համար. ձեռքի ժամացույցների
սլաքներ. միսբահա (աղոթելու տերողորմյա).

03/1

№ՄԱՍ 1

ասեղնագործած ապարանջաններ մանածա
գործվածքից (թանկարժեք իրեր). հուռութներ
բանալիների օղակների համար. համրիչներ
(տերողորմյա). խաչելություններ թանկարժեք
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող խաչե
լություններ. հանովի օղակներ բանալիների
համար. գլխարկների թանկարժեք գնդասեղ
ներ:
____________________

(210) 20212205		

(111) 34429

(220) 18.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 18.10.2031
(730) «Ալդա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0056, Նոր
Նորք, Լվովյան 15/14, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. սրճարանների
և ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20212210		

(111) 34430

(220) 18.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 18.10.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Անահիտ
Սարդարյան Արտեմի, ՀՀ, Կոտայք 2401,
Եղվարդ, Ղազարյան փ., տուն 8, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «ՖԱՐՄԱՍԻ», «PHARMACY» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
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№ՄԱՍ 1

(540)

և մուգ կանաչ, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող
մանրամեծածախ առևտրի ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20212212		

(111) 34431

(220) 18.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 18.10.2031
(730) «Հենց դու» ՍՊԸ, Երևան, Պ. Սևակի 51/2,
բն. 82, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «robotics» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 10. վերջավորությունների պրոթեզներ:
____________________

(210) 20212214		

(111) 34432

(220) 18.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 18.10.2031
(730) «Արանեա» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Արարատ,
Շահումյան 53, 14/2, AM
(442) 01.11.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. հեռուստահեռարձակում. լրատվա
կան գործակալությունների ծառայություններ.
մալուխային հեռուստահեռարձակում. օպտի
կաթելքային կապ.
հեռահաղորդակցական
կապի սարքավորման վարձույթ. արբանյակա
յին կապ. հեռահաղորդակցական միացումն երի
և երթուղավորման ծառայություններ. հեռուս
տախանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապահո
վում. անլար հեռարձակում. տեսահաղորդում
ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
դաս
41.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. հեռուս
տատեսային զվարճալի հաղորդումն եր. ռադիո
և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. շոուների արտադրություն. տեսագրում.
կրթության ոլորտին վերաբերող տեղեկատ
վության տրամադրում. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցուցադ
րություն). ձայնագրությունների ստուդիաների
ծառայություններ.
տեսաֆիլմերի վարձույթ.
կրկնօրինակում. սցենարներ գրելու ծառա
յություններ, բացառությամբ գովազդայինի.
տեսագրությունների մոնտաժում. ենթագրերի
կատարում. լուսանկարչական ռեպորտաժներ.
նորությունների ծառայություններ. միկրոֆիլ
մերի ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոս
ցենարների գրում. հեռուստահաղորդումն երի
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պատրաստում. չբեռնվող ֆիլմերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագ
րերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. կինովարձույթ. կինոֆիլ
մերի ստեղծում, բացառությամբ գովազդային
ների:

03/1

№ՄԱՍ 1

(730) Աշոտ Տոնոյան, ՀՀ, Երևան, Շիրակի փ.,
օբ. 2, բն. 19, AM
(442) 16.11.2021
(540)

____________________

(210) 20212222		

(111) 34433

(220) 20.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 20.10.2031
(730) «Վաղարշ և որդիներ կոնցեռն» ՍՊԸ,
Երևան, Մ. Խորենացի 24, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող

(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
____________________

(210) 20212228		

(111) 34434

(220) 20.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 20.10.2031
(730) «Սայնս ընդ սփիրիթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Սարյան 5, բն. 1, AM

մանրածախ առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20212238		

(111) 34436

(220) 22.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 22.10.2031
(730) Վարդգես Լենդրուշի Վարդանյան, ՀՀ,
Երևան, Վերին Անտառային 122, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(442) 01.11.2021
(540)

(526) «GIN» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. ջին:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20212232		

(111) 34435

(220) 21.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 21.10.2031

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

(210) 20212244		

(111) 34437

(220) 22.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 22.10.2031
(730) Գառնիկ Ալիկի Աբրահամյան, ՀՀ, ք.
Եղեգնաձոր, Պ. Սևակի 1, բն. 22, AM
(442) 01.11.2021
(540)
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(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «CAPPUCCINO» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, կապույտ, կանաչ, սպիտակ, բաց շագա
նակ ագույն և կրեմագույն գունային համակ

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
ոսկեգույն և բաց կապույտ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 18. քսակներ. այցեքարտերի թղթա
պանակներ. մշակված կաշիներ. կաշեփո
կիկ
ներ. արհեստական կաշի. դրամապանակ
ներ.
ուղեպայուսակներ.
թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա).
բանալիների
պատ
յաններ. պայուսակներ. վարկային քարտերի
պատյաններ
(դրամապանակներ).
այցե
քարտերի պատյաններ.
դաս 35. դրամապանակների վաճառք:
____________________

(210) 20212246		

(111) 34438

(220) 22.10.2021

(151) 01.03.2022

ցությամբ։
(511)
դաս 30. սուրճ, մասնավորապես՝ կապու
չինո:
____________________

(210) 20212247		

(111) 34439

(220) 22.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 22.10.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.11.2021
(540)

			(181) 22.10.2031
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ,

մանուշակագույն,

սպիտակ,

սև,

կարմիր, դեղին, բրոնզագույն և նարնջագույն
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ)*. եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով

03/1

№ՄԱՍ 1

ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
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գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
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ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
____________________
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(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
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օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
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քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
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ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
____________________
(210) 20212251		

(111) 34441

(220) 22.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 22.10.2031
(730) «Ռոսիա» ՍՊԸ Հայաստանյան Մասնա
ճյուղ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, AM
(442) 16.11.2021
(540)
(511)
դաս
33.
սպիրտային
ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212252		

(111) 34442

(220) 22.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 22.10.2031
(730)
«Ռոսիա»
ՍՊԸ
Հայաստանյան
Մասնաճյուղ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, AM
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(442) 16.11.2021
(540)

(526) «FACTORY» գրառումն ինքնուրույն պահ

(511)
դաս
33.
սպիրտային
ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212253		
(111) 34443
(220) 22.10.2021
(151) 01.03.2022
			(181) 22.10.2031
(730) «Ռոսիա» ՍՊԸ Հայաստանյան Մասնա
ճյուղ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, AM
(442) 16.11.2021
(540)
(511)
դաս
33.
սպիրտային
ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212264		

(111) 34444

(220) 25.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 25.10.2031
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM
(442) 01.11.2021
(540)
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պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի). գինիներ. օղի. բալի օղի.
բրենդի. ջին:
____________________

(210) 20212265		

(111) 34445

(220) 25.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 25.10.2031
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի). գինիներ. օղի. բալի օղի.
բրենդի. ջին:
____________________

(210) 20212280		

(111) 34446

(220) 26.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 26.10.2031
(730)
«Գլոբալ
միջազգային
պարերի
ասոցիացիա» ՀԿ, ՀՀ, Երևան 0078, Աջափնյակ,
Բաշինջաղյան 187/6, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայու
թյուններ.
մրցույթների
կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն.
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի
համար. կրթադաստիարակչական ծառայու
թյուններ.
մարմնամարզության
ուսուցում.
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
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վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակեր
պում և անցկացում. կրթության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
քննությունների անցկացում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում. ժամանցային հանդիպում
ների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
սեմինարների կազմակերպում և անցկա
ցում.
գիտաժողովների
(սիմպոզիումների)
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում).
պարահանդես
ների
կազմակերպում.
մասնագիտական
կողմնորոշում
(խորհուրդներ
կրթության
կամ ուսուցման հարցերով). համերգների
կազմակերպում և անցկացում. մարզիչների,
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).
մասնագիտական վերապատրաստում:
____________________

(210) 20212299		

(111) 34447

(220) 28.10.2021

(151) 01.03.2022
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ղավորման ծառայություններ. ինտերնետ մուտ
քի ապահովում. համացանցի հասանելիության
ժամանակի
վարձույթ.
հեռուստախանութ
ների ծառայություններ տրամադրող հեռահա
ղորդակցական կապուղիների ապահովում.
ինտերնետում բանավեճային համաժողով
ն երի
հասանելիության ապահովում. անլար հեռար
ձակում. տեսակոնֆերանսների համար կապի
ծառայությունների
տրամադրում.
առցանց
համաժողով
ն երի ապահովում, տրամադրում.
ինտերնետ ցանցի սպասարկում. համացանցի
հասանելիության ծառայության մատուցում։
____________________

(210) 20212304		

(111) 34448

(220) 29.10.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 29.10.2031
(730) «Փիփ ֆարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Չարենցավան
թաղ. 4, շ. 4, շին. 4, AM
(442) 16.11.2021
(540)

			(181) 28.10.2031
(730) Վահե Սամվել Քարամյան, ՀՀ, Արարատի
մարզ, գ. Գետազատ, Բաղրամյան փ., տուն 11,
AM
(442) 16.11.2021
(540)

(526) «ՖԱՐՄ» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ, բաց և մուգ կարմիր, բաց և
մուգ կապույտ, բաց և մուգ դեղին, բաց և մուգ
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին

նարնջագույն, բաց և մուգ շագանակագույն,

և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
38.
օպտիկաթելքային
կապ.
արբանյակային կապ. ինտերնետին հեռա
հաղորդակցական
միացման
ապահովում.
հեռահաղորդակցական միացումն երի և երթու

սպիտակ և սև գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. դեղա
գործական, անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաս
տուկների,
բժշկական
պարա
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գաների,
դեղորայքի,
կենսաբանական
ակտիվ հավելումների, խնամքի միջոցների,
կոսմետիկական միջոցների, մանկական սննդի
և պարագաների, ոսպնյակների մանրածախ
վաճառք. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկների, բժշկական
պարագաների, դեղորայքի, կենսաբանական
ակտիվ հավելումների, խնամքի միջոցների,
կոսմետիկական միջոցների, մանկական սննդի
և պարագաների, ոսպնյակների մեծածախ
վաճառք:

____________________

(210) 20212319		

(111) 34449

(220) 01.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 01.11.2031
(730) «Արագած պեռլիտ» ԲԲԸ, ՀՀ, Երևան,
Արարատյան 90/8, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(526) «ARAGATS», «PERLITE» և «since 1961»
գրառումն երն

ինքնուրույն

պահպանության

օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, մոխրագույն և երկնագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 19. ավազաքար շինարարության
համար.
դաս 37. լեռնահանքային օգտակար հանա
ծոների արդյունահանում. հանքերի շահագոր
ծում:
____________________

(210) 20212329		

(111) 34450

(220) 02.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 02.11.2031
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(730) «Մաստեր գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010,
Տպագրիչների 9, բն. 85, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, ոսկեգույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(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
(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
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թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ.
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղե
նից. սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցե
մորթներ. անկենդան միդիաներ. արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկտին
ներ խոհարարական նպատակների համար.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբեր
շիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուր
ներ պատրաստելու համար. տոմատի խյուս.
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սար
դինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. կենդանա
կան սննդային ճարպեր. անկենդան թյուննոս.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան
ընտանի թռչուն. մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան
հիմքով սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկեն
դան 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
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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
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 խմոր. 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
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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.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րո
նե
ղեն. նշով խմոր. անի
սո
նի սերմ. աստ
ղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. անու
շաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամ
թերքը պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուր
ճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի թուփ.
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք).
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն (մաս
տակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկո
լադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք).
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացո
րենի փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ
հարած սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբ
լիթներ. սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացա
ռությամբ եթերային էսենցիաների և եթերային
յուղերի. կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամ
թերքի համար. քրքում. բնական քաղցրացնող
նյութեր. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրա
վետ պղպեղ. սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր.
եգիպտացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր.
ալ յուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրու
շակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
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բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ.զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
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ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ.
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համե
մունքներ աղցանների համար. թավալելու պաք
սիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր
ամոքանք. միսո. սոյայի խյուս (համեմունք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացո
րենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխ
ման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ).
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ.
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերա
յին մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր
(սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդ
վիչներ). պեստո. բաղադրություններ խոզա
պուխտը ջնարակելու համար. կտավատի սերմ
խոհարարական նպատակների համար. ցորե
նի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքարաթթու խոհարա
րական նպատակների համար. գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
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ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն . հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ . կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք)։
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20212335		

(111) 34451

(220) 03.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 03.11.2031
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 16.11.2021
(310) M2021/004115 (320) 24.05.2021 (330) RO
(540)
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

(511)
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ, այդ թվում՝ խմելու ջրեր,
բուրավետացված ջրեր, հանքային և գազա
վորված ջրեր. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
էներգետիկ
ըմպելիքներ
և
սպորտային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ
և մրգահյութեր, այդ թվում՝ կոկոսի ջուր.
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, այդ
թվում՝ օշարակներ, խտանյութեր, փոշիներ
և
ըմպելիքների
պատրաստման
այլ
բաղադրանյութեր։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

բժշկական նպատակների համար. կենսա
բանական
պատրաստուկներ
բժշկական
նպատակների համար. դեղամիջոցներ մարդու
համար. սննդային հանքային հավելումներ.
սննդային հավելումներ. սննդային հավելում
ներ
ֆերմենտներից.
ֆիտոթերապևտիկ
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ
պատրաստուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական
նպատակներով.
սննդային
հավելումներ
կոսմետիկական ազդեցությամբ.
դաս 35. դաս 5-ում ներկայացված
ապրանքների վաճառք։
____________________

(210) 20212339		

(111) 34452

(210) 20212340		

(111) 34453

(220) 03.11.2021

(151) 01.03.2022

(220) 03.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 03.11.2031
(730) Աննա Գևորգի Թամազյան, ՀՀ, Երևան,
Ռուբինյանց 14/1, բն. 31, AM

			(181) 03.11.2031
(730) Արմինե Գագիկի Խաչատրյան,
Երևան, Պ.Սևակի 8/2, բն. 112, AM

(442) 16.11.2021
(540)

(442) 16.11.2021
(540)

(526) «ՖԱՐՄ» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղապատիճներ. դեղագործական
պատրաստուկներ. վիտամինային պատրաս
տուկներ. դեղամիջոցներ. նյարդերը ամրա
պնդող
միջոցներ.
քսուքներ
բժշկական
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ
մաշկի
խնամքի համար. պատիճներ դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք

03/1

№ՄԱՍ 1

ՀՀ,

(511)
դաս 5. դեղապատիճներ. դեղագործական
պատրաստուկներ. վիտամինային պատրաս
տուկներ.
դեղամիջոցներ.
նյարդերը
ամրապնդող միջոցներ. քսուքներ բժշկական
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ
մաշկի
խնամքի համար. պատիճներ դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք
բժշկական
նպատակների
համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. դեղամիջոցներ մարդու
համար. սննդային հանքային հավելումներ.
սննդային հավելումներ. սննդային հավելում
ներ
ֆերմենտներից.
ֆիտոթերապևտիկ
պատրաս
տուկներ բժշկական նպատակների
համար. իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.03.2022

պատրաստուկներ թերապևտիկ կամ բժշկա
կան նպատակներով. սննդային հավելումներ
կոսմետիկական ազդեցությամբ.
դաս 35. դաս 5-ում ներկայացված
ապրանքների վաճառք։
____________________

(210) 20212345		

(111) 34454

(220) 04.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 04.11.2031
(730) «Լարար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան
Ն.Շենգավիթ, փ. 3, տուն 42, AM

0074,

(442) 16.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ։
(511)
դաս 39. ավիափոխադրումն եր. սանիտա
րական փոխադրումն եր. տրանսպորտային
միջոցների քարշակում վնասվածքի դեպքում.
ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտոմոբիլա
յին փոխադրումն եր. ավտոբուսային փոխադ
րումն եր. ջրային տրանսպորտի վարձույթ.
փոխադրումն եր բեռնատար ավտոտրանսպոր
տով. փոխադրում լիխտերներով. փոխադրում
ներ սայլային տրանսպորտով. երկաթուղային
փոխադրումն եր. փաթեթավորված բեռների
առաքում. բեռների տեղափոխում. ապրանք
ների կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադ
րումն երի միջնորդություն. տրանսպորտային
ծառայություններ տեսարժան վայրերի դիտ
ման համար. բեռնաթափման աշխատանքներ.
ապրանքների առաքում. ապրանքների պահ
պանություն. ավտոմոբիլների կայանատեղերի
ծառայություններ. ապրանքների պահպանու
թյուն պահեստներում. պահեստների վարձույթ.
փոխադրում լաստանավերով. փոխադրում
ներ գետային տրանսպորտով. նավավարձ
(ապրանքների փոխադրում նավերով). նավա
վարձակալում. ավտոտնակների վարձույթ.
ավտոտրանսպորտի համար կայանատեղի
վարձույթ. սառնոցների վարձույթ. տրանսպոր
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տային միջոցների վարձույթ. երկաթուղային
գնացքակազմի (վագոնների) վարձույթ. վագոն
ների վարձույթ. կահույքի փոխադրում. տրանս
պորտային ծառայություններ. փոխադրումն եր
ջրային տրանսպորտով. ճանապարհորդական
շրջագայությունների համար փոխադրումն երի
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումն եր.
քարշակում. տաքսի ծառայություն. բեռների
առաքում. ծովային փոխադրումն եր. զրահա
պատ տրանսպորտով փոխադրումն եր. ճանա
պարհորդների
փոխադրում.
թափոնների
փոխադրում և պահում. փոխադրում տեղիցտեղ տեղափոխվելիս. միջնորդություն նավա
վարձակալման
դեպքում.
միջնորդություն
փոխադրումն երի
դեպքում.
վարորդների
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառա
յություններ (նամակների կամ ապրանքների
առաքում). ապրանքների պահեստավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
փոխադրումն երի հարցերով տեղեկատվության
տրամադրում. ապրանքների պահպանման
բեռնարկղերի վարձույթ. տրանսպորտային
միջոցների համար փակ կայանատեղերի վար
ձույթ.
փրկարարական
գործողություններ
(տրանսպորտ). տրանսպորտային միջոցների
ամրագրում. ապրանքների փաթեթավորում.
փոստային առաքում. թերթերի առաքում.
փոստով պատվիրված ապրանքների առա
քում. մրցարշավի ավտոմոբիլների վարձույթ.
նավահանգստային բեռնորդների աշխատանք
ներ. ծաղիկների առաքում. երթևեկության
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման ծառայու
թյուններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. փոխադ
րում բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ.
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության
ներքո. նվերների փաթեթավորում. տրակտոր
ների վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում
(տրանսպորտ). քարշերինգի ծառայություններ.
ուղեբեռի պահեստավորման ծառայություններ.
մասնավոր ավտոմեքենայի համատեղ օգտա
գործման ծառայություններ:
____________________

(210) 20212370		

(111) 34455

(220) 08.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 08.11.2031
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(730) Լուսինե Ռազմիկի Սարգսյան, Երևան
0014, Պ. Սևակի 92, բն. 2, AM
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(540)

(442) 16.11.2021
(540)

(526) «FURNITURE FAC TORY» գրառում ն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, մարգարտե ոսկեգույն և մոխրագույն

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
մոխրագույն, սպիտակ և ոսկեգույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 44. մարդկանց հիգիենայի և կոսմե
տոլոգիայի բնագավառում ծառայություններ.
գեղեցկության սրահների ծառայություններ.
վարսավիրանոցների ծառայություններ. մազերի
պատվաստում. մազերի գանգրացում. մերսում.
մատնահարդարում. ոտնահարդարում. դիմա
հարդարում. դաջում. արևաբուժարանների
ծառայություններ. գեղագետ դիմահարդարների
ծառայություններ. մազահեռացում մոմով (էպի
լյացիա). լազերային մազահեռացում. մարմ
նի խնամքի հետ կապված կոսմետիկական
ծառայություններ. դեմքի մաշկի խնամքի հետ
կապված ծառայություններ. պիրսինգ. ականջի
դակում:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20212377		

(111) 34456

(220) 08.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 08.11.2031
(730) Սուրեն Աշոտի Դալլաքյան, ՀՀ, ք.
Աբովյան, միկրոշրջան 3, շ. 21 Ա, բն. 32, AM
(442) 16.11.2021

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 42. կահույքի դիզայն:
____________________

(210) 20212379		

(111) 34457

(220) 08.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 08.11.2031
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արարատի մարզ 0609, գյուղ Երասխ, AM
(442) 16.11.2021
(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 ըմպելիք
ներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
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մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212393		

(111) 34458

(220) 10.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 10.11.2031
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 16.11.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ 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) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20212395		
(220) 10.11.2021

(111) 34459
(151) 01.03.2022

			(181) 10.11.2031
(730) Լինն Մարքեթինգ Ինք., BZ
(442) 16.11.2021
(540)
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(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. փրփրուն
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի,
սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, այդ թվում՝
հայկական կոնյակ. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ, բոլորն արտադրված Հայաստանի
Հանրապետությունում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212396		

(111) 34460

(220) 10.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 10.11.2031
(730) Լինն Մարքեթինգ Ինք., BZ
(442) 16.11.2021
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. փրփրուն
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի, այդ թվում՝
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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հայկական կոնյակ. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ, բոլորն արտադրված Հայաստանի

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

Հանրապետությունում:

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212404		

(111) 34462

(210) 20212397		

(111) 34461

(220) 11.11.2021 (151) 01.03.2022

(220) 10.11.2021

(151) 01.03.2022

			(181) 11.11.2031
(730) «Այսմոք» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Բուզանդի 17, AM

			(181) 10.11.2031
(730) Լինն Մարքեթինգ Ինք., BZ
(442) 16.11.2021
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. փրփրուն
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի,
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի, այդ թվում՝
հայկական կոնյակ. գինի խաղողի չանչերից.

03/1

№ՄԱՍ 1

(442) 16.11.2021
(540)

(591) «SMOKE» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. էլեկտրոնային սիգարետներ:
____________________
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03/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6854		

14.01.2032

Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

6997		

13.03.2032

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

7026		

12.03.2032

Այ Փի Ար Ֆարմասյութիքլզ, Ինք., PR

7075		

11.03.2032

Պեպսիկո, Ինք., US

7127		

08.05.2032

Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

7194		

18.06.2032

Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

7215		

03.04.2032

Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

7385		

12.12.2032

Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

7473		

11.06.2032

Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

7476		

09.12.2032

Սթոուքլի-Վեն Քեմփ, Ինք., US

17857

01.09.2031

«Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

17976

01.09.2031

«Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

18445

02.12.2031

«Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

18587

02.02.2032

«Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

				

0607, ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

18624

23.03.2032

«Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM

18639

21.02.2032

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

18752

02.03.2032

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

18753

02.03.2032

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

18779

21.02.2032

Բարբըրի Լիմիթիդ, GB

18842

14.04.2032

«Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3,

				

հիմնական մասնաշենք., 1-ին սեկցիա, 3-րդ հարկ, AM

18859

18.04.2032

«Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճ. 11, AM

18917

18.04.2032

«Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճ. 11, AM

18928

21.05.2032

Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US
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(111)
Գրանցման
համարը

18963

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

29.03.2032

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

«Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

				

Հ/Ա Գ-3 թաղ., 3/1, AM

18964

«Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

29.03.2032

				

Հ/Ա Գ-3 թաղ., 3/1, AM

18965

«Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

29.03.2032

				

Հ/Ա Գ-3 թաղ., 3/1, AM

18966

«Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

29.03.2032

03/1

№ՄԱՍ 1

				

Հ/Ա Գ-3 թաղ., 3/1, AM

19143

24.01.2032

Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

19152

07.02.2032

Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

19162

19.03.2032

Քլարիոս Թեքնոլոջի ընդ Րիսայքլինգ ԳմբՀ, DE

19163

19.03.2032

Քլարիոս Թեքնոլոջի ընդ Րիսայքլինգ ԳմբՀ, DE

19388

24.05.2032

Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո

				

«Լիկյորովոդոչնիյ զավոդ «Գլազովսկիյ», RU

19557

24.01.2032

«Միքդավ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Ավետիսյան 84, AM

19558

10.02.2032

«Ալմերիան» ՍՊԸ, Երևան, Ղ. Փարպեցու 9ա-10, AM

20002

27.02.2032

«Սիբուս» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստովյան 58, AM
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
01.03.2022

№

03/1

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения
Արտոնագրի
համարը

ՄԱԴ
МПК

Номер
патента

A01N 1/00

708 Y

A61K 9/00

709 Y

A61K 35/00

709 Y

A62B 17/00

710 Y

B21C 25/00

711 Y

B21J 5/00

711 Y

C07C 33/00

712 Y

C07C 29/00

712 Y

E21C 39/00

713 Y

G01N 33/00

713 Y

G01N 3/00

713 Y

G21F 9/00

714 Y

C02F 1/00

714 Y

E02B 15/00

714 Y

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

ԱԴՄԴ
МКПД
09-02
11-02
19-08
32-00

Արտոնագրի
համարը
Номер
Патента
571 S
572 S
573 S
573 S
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ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ԵՎ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ
ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ
(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝
ԹՎՈՒՄ՝
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ)
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
01.03.2022

№

03/1

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին
Գրանցում No 2728
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26793
73 (1) Իրավատեր Կարեն Պավլիկի Մարգարյան,
Երևան, Երզնկյան փ., տուն 30, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Պետրոս Միսակի
Ղարագյոզյան, ք. Աբովյան, 2 փող., տուն 20, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.02.2022
____________________

Գրանցում No 2731
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25443, 25447
73 (1) Իրավատեր «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս.
Վրացյան 71, բն. 34, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Երևան մոլ»
ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 34/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.02.2022
____________________

Գրանցում No 2729
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21257
73 (1) Իրավատեր Մերք Շարփ ընդ Դոում Բ.Վ.,
Waarderweg 39, Haarlem 2031 BN, The Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ն.Վ. Օրգանոն,
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.02.2022
____________________

Գրանցում No 2732
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 118, 100, 4292, 115, 98
73 (1) Իրավատեր Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ
Քամփնի, Դելավերի նահանգ, 1007 Market Street,
Wilmington, Delaware 19898, U.S.A, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԴյուՓոն Սեյֆթի
& Քնսթրաքշն, Ինք., 974 Centre Road, Wilmington,
DE 19805, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.02.2022
____________________

Գրանցում No 2730
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1368, 3458, 3468, 6382,
20562, 21308, 21309, 21310, 21502, 23893
73 (1) Իրավատեր Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ.,
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey
08889, United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ն.Վ. Օրգանոն,
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.02.2022
____________________

Գրանցում No 2733
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5229, 5159, 5228, 84, 97
73 (1) Իրավատեր Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ
Քամփնի, Դելավերի նահանգ, 1007 Market Street,
Wilmington, Delaware 19898, U.S.A, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԴյուՓոն
Փոլիմերս, Ինք., 974 Centre Road, Wilmington,
DE 19805, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.02.2022
____________________

68

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
01.03.2022

Գրանցում No 2734
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21852
73 (1) Իրավատեր Դիփարթմընթ Ստորզ Րիըլայ
զեյշնզ Լայսընզ Հոլդինգզ Լիմիթիդ, Bedford
House, Park Street, Taunton, England TA1 4DB, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դեբենհամս.քոմ
Օնլայն Լիմիթիդ, 49-51 Dale Street, Manchester,
United Kingdom, M1 2HF, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.02.2022
____________________

№

03/1

Գրանցում No 2735
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22527
73 (1) Իրավատեր «Բյուրեղ» հանքային ջրի»
ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Բջնի, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՌՌՌ» հանքային
ջրերի գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

22.02.2022

____________________
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№

03/1

Տեղեկություններ
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

431U
482U

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

05.08.2021
03.08.2021

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

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

396 S

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

15.08.2021
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№

03/1

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

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

Հայտի
համարը

Հայտի
ներկայացման
թվականը

AM20210007

01.02.2021

«Աերոզոլ առաջացնող
սարք օղակ-բացակ
տիպի ռեզոնատորով»

Ֆիլիփ Մորիս
Փրոդաքթս Ս.Ա.
(CH)

19.11.2021

AM20210020

15.03.2021

«Միջերկրական
տենդի (Պարբերական
հիվանդության՝
Հայկական
Հիվանդության) նեյրոիմունաբանական
ախտորոշիչ մեթոդ»

Ռուզան
Պետրոսյան (AM)

19.11.2021

AM20210021

15.03.2021

«Պարբերական
հիվանդության
ժամանակ
կոլխիցինոթերապիայի
դեղաչափերի

Ռուզան
Պետրոսյան (AM)

19.11.2021

Գյուտի
անվանումը

ընտրության եղանակ»
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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
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№

03/1

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2022.01
(11) 708
(13) Y
A01N 1/00
(21) AM20210109Y
(22) 28.12.2021
(72) Ани Амбарцумян (AM)
(73) Ани Амбарцумян (AM)
(54) Способ консервации амниотической
мембраны
(57) Изобретение относится к медицине и может
быть использовано для консервации донорской
амниотической мембраны, предназначенной
для трансплантации.
У здоровых женщин во время кесарева
сечения берут биологический материал –
плаценту, очищают плаценту от кровяных
сгустков, отделяют амнион от остатков хориона,
затем амнион обрабатывают и высушивают на
силикагеле. Амнион обрабатывают физиоло
гическим раствором, богатым антибиотиками
- содержав в нем в течение 24 часов. Сушка
на силикагеле осуществляется в течение 2
часов, после чего из высохшего амниона
отливают лоскуты размером 2,5х3,0 см и снова
высушивают на силикагеле.
Упрощается способ консервации амнио
тической мембраны.
(74) А. Хачикян
____________________
(51) 2022.01
(11) 709
(13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00
(21) AM20210090Y
(22) 19.11.2021
(72) Юрий Мартиросян (AM), Инара Нафталян
(AM), Гоар Петросян (AM)
(73) “Шушинский Технологический Университет”
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”,
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM)
(54) Противовоспалительная мазь комбини
рованного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в
частности, к противовоспалительным мазям
комбинированного действия.

Мазь комбинированного действия включает
прополис, ланолин, сок облепихи, смолу
лаврового листа, масло косточки абрикоса, масло
кокоса и масло косточки чии, при следующем
соотношении компонентов, мас. %: прополис 2,5-7,0; ланолин - 37,0-43,0; смола лаврового
листа - 1,0-2,5; масло косточки абрикоса - 3,05,5; масло кокоса - 12,0-15,5; масло косточки
чии - 3,0-5,5 и сок облепихи - остальное.
Расширяется ассортимент противовоспали
тельных мазей комбинированного действия.
____________________
(51) 2022.01
(11) 710		
(13) Y
A62B 17/00
(21) AM20210050Y
(22) 28.06.2021
(72) Славик Авагян (AM)
(73) Славик Авагян, 3001, Шираки марз, Артик,
Тонаканян 34, кв. 15 (AM)
(54) Одежда с электроподогревом
(57) Изобретение относится к текстильной
промышленности, в частности, к одеждам с
электроподогревом.
Одежда с электроподогревом имеет
систему обогрева, состоящую из аккумулятора
и нагреваемых электрических проводов,
размещенных в одежде. Дополнительно имеет
на внешней стороне одежды пришитые гибкие
солнечные панели, которые подключены к
аккумулятору с возможностью его подзарядки.
Обеспечивается длительная подзарядка
аккумуляторных батарей подогреваемой одежды
на природе, 1 ил.
____________________
(51) 2022.01
(11) 711		
(13) Y
B21C 25/00
B21J 5/00
(21) AM20210080Y
(22) 11.10.2021
(72) Геворг Петросян (AM), Марат Сафарян (AM),
Альберт Давтян (AM)
(73) Фонд “Национальный политехнический
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна
105 (AM)
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(54) Устройство для экструзии заготовки
прямоугольного сечения
(57) Изобретение относится к области машино
строения.
Устройство для экструзии заготовки
прямоугольного сечения имеет матрице
держатель‚ пуансон‚ контейнер, вставленный
на
матрицедержателе‚
установ
ленную
в
контейнере заготовку, плитки, вставленные
в пазах соединительной части контейнера и
матрицедержателя. Пуансон призмообразный,
вершины расположенных в пазах плит на участке
контейнера выполнены в виде пирамиды с
четырехугольным основанием, поперечное
сечение заготовки - прямоугольное, а нижняя
часть выполнена с наклоном. Устройство
обеспечивает плоскую деформацию заготовки,
если ее ширина соответствует ширине
контейнера, и объемную деформацию, если
ширина заготовки меньше ширины контейнера.
С помощью устройства осуществляется также
процесс волочения, для которого кончик
заготовки заранее заостряется.
Повышается производительность изготов
ления заготовок прямоугольного сечения,
исключается потеря материала благодаря
пластической деформации заготовки, 3 ил.
____________________

(51) 2022.01
(11) 712		
(13) Y
C07C 33/00
C07C 29/00
(21) AM20210108Y
(22) 27.12.2021
(72) Айк Айрапетян (AM)
(73) Айк Айрапетян (AM)
(54) Способ получения диметилвинилэтинил
карбинола
(57) Изобретение относится к полимерной
химии, в частности, к способу получения
диметилвинилэтинилкарбинола,
который
может найти применение в качестве исходного
сырья для приготовления клея, который, в
основном, применяется в производстве оптикомеханических приборов – для склеивания
оптических линз и с успехом заменяет канадский
бальзам.

№

03/1

Последний используется для склеивания
линз, а также для склеивания изделий из
стекла,
керамики,
стали,
дюралюминия,
волокна, эбонита и кожи. Винилацетилен
подвергают конденсации с ацетоном в среде,
охлажденной до температуры 6-7°C, суспензии
гидроокиси калия в бензоле. Органический
слой, содержащий продукт конденсации –
диметилвинилэтинилкарбинол,
декантацией
отделяют от щелочного слоя, органический слой
нейтрализуют 5% соляной кислотой, промывают
2 раза водой, после чего его перегоняют при
температуре 58-59°C и давлении 13 мм.рт.
ст. и диметилвинилэтинилкарбинол стабилизи
руют нафтамом-2. Массовое соотношение
винилацетилена, ацетона, гидроокиси калия и
бензола берут в соотношении 1,0:1,2:1,125:1,5.
Упрощается и интенсифицируется способ
получения диметилвинилэтинилкарбинола.
(74) Л. Акопова
____________________
(51) 2022.01
(11) 713		
(13) Y
E21C 39/00
G01N 33/00
G01N 3/00
(21) AM20210049Y
(22) 28.06.2021
(72) Манукян Левон (AM), Овакимян Вреж (AM),
Манукян Тигран (AM)
(73) “Геоинжиниринг” ООО, 0096, Ереван, пр.
Гая, Нор-Норкский 2-ой массив, д. 9, кв. 15 (AM)
(54) Модельный стенд для регистрации
напряжений в борту карьера нагруженного
естественным склоном горы
(57) Изобретение относится к горнорудной
промышленности и может быть использовано
для иссле
дования закономерностей распреде
ления дополнительных сил напряжения в борту
карьера, образованных передаваемых нагрузкой
естественного склона горы, простирающегося
далее от верхней бровки борта.
Модельный
стенд
для
регистрации
напряжений в борту карьера нагруженном
естественным склоном горы имеет установ
ленный в виде прямоугольной призмы каркас,
с возможностью подъема его задней части,
основание и задняя грань которого закрыты
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неподвижными стенками. Верхняя и передняя
грани стенда открыты. В сформированном
остальными стенками грань каркаса объеме
заполненном выбранном для моделирования
массой эквивалентного материала по оси
установлены спаренные датчики. На нижнем
каркасе, с возможностью фиксацией с ним
установлена одинакового поперечного сечения
и передвигающегося по длине каркаса верхняя
подвижная призма для формирования массы
с параметрами естественного склона горы,
по диагональной плоскости
которой для
фиксации откоса естественного склона горы
установ
ленная дверца связана с основанием
горизон
тальным шарниром. Длина задней
стенки больше длины задней грани. Датчики
размещены по всей высоте центральной
вертикальной
плоскости
эквивалентного
материала, причем спаренные датчики взаимно
наклонены друг от друга на величину равной
удвоенному размеру от угла трения между
эквивалентным материалом и
центральной
вертикальной плоскостью.
Повышается
достоверность
изучения
закономерностей изменения напряженного
состояния в бортах нагорных карьеров, нагру
женных естественными склонами гор, 3 ил..
____________________

№

03/1

(51) 2022.01
(11) 714		
(13) Y
G21F 9/00
C02F 1/00
E02B 15/00
(21) AM20210091Y
(22) 19.11.2021
(72) Арташес Тадевосян (AM), Патвакан Восканян
(AM), Татевик Багдасарян (AM)
(73) Арташес Тадевосян, 0062, Ереван, Нор
Норк 2-ой массив 58, кв. 28 (AM), Патвакан
Восканян, 0019, Ереван, Баграмяна 26, кв.16
(AM), Татевик Багдасарян, 0012, Ереван, А,
Хачатрян 15, кв. 22 (AM)
(54) Способ очистки водохранилищ
(57)
Изобретение
относится
к
защите
окружающей среды, в частности, к способам
очистки водохранилищ.
Водная
поверхность
покрывается
природным сорбентом. В качестве природного
сорбента используется вспученный перлит с
размерами частиц 1,25-5,0 мм, а количество
вспученного перлита составляет 0,35 кг в
расчете на 1 м2 водной поверхности, водную
поверхность покрывают вспученным перлитом
в виде слоя.
Повышается степень очистки водохра
нилища.
____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным дизайнам по стандарту ВОИС ST.9
11

номер патента

13

код вида документа
S патент на промышленный дизайн

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
название промышленного дизайна

55*
72

изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
автор, код страны

73

патентообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
01.03.2022

№

03/1

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны

(51) 09-02
(11) 571		
(13) S
(21) 20210027		
(22) 16.08.2021
(72) Ваграм Айрапетян (AM)
(73) “АДАНАС” ООО (AM)
(74) Л. Акопова
(54) Контейнер для непищевых жидких
веществ
____________________

(51) 11-02
(11) 572		
(13) S
(21) 20210032		
(22) 29.09.2021
(72) Айк Месропян (AM)
(73) Айк Месропян, 1107, г. Эчмиадзин, ул.
Нарекаци, д. 19 (AM)
(54) Сувенирный гранат (2 варианта)
____________________

(51) 19-08
(11) 573		
(13) S
32-00
(21) 20210030		
(22) 25.09.2021
(72) Тигран Папикян (AM)
(73) “Папикян здравоохранительная продукция”
ЗАО, 0010, Ереван, Северный проспект 8, кв.
22 (AM)
(54) Этикетка для дезинфицирующего
средства
____________________
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№

03/1

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

№

03/1

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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