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Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2022.01
(11) 715		
(13) Y
A61L 27/00
(21) AM20210098Y
(22) 08.12.2021
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Մարգարյան
(AM), Կորյուն Հակոբյան (AM)
(73) Յուրի Պողոսյան, 0817, Արարատի
մարզ, Նոր Խարբերդ 10, տուն 14 (AM), Աշոտ
Մարգարյան, 2008, ք. Վանաձոր, Բազում
թաղամաս, Գրիբոյեդովի 8/11 (AM), Կորյուն
Հակոբյան, 0056, ք. Երևան, Բաղյան 7փ., բն.
3 (AM)
(54) Օստեոպլաստիկ կոմպոզիցիոն նյութ
(57)
1.
Օստեոպլաստիկ
կոմպոզիցիոն
նյութ, որը ներառում է հիդրօքսիապատիտ.
տարբերվում է նրանով, որ այն լրացուցիչ
ներառում է սննդային ժելատին, անեսթեզին,
կլինդամիցին և 0,9%-անոց նատրիումի քլորիդի
ֆիզիոլոգիական լուծույթ, բաղադրամասերի
հետևյալ հարաբերակցությամբ. զանգվ %.
սննդային ժելատին                9,0-15,0
անեսթեզին                            0,5-2,5
կլինդամիցին                          1.0–3,0
հիդրօքսիապատիտ            
27,0-35,0
0,9%-անոց նատրիումի քլորիդի
ֆիզիոլոգիական լուծույթ           մնացածը։
2. Օստեոպլաստիկ կոմպոզիցիոն նյութն
ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է նրանով, որ այն
առաձգական է, էլաստիկ և ճկուն։
____________________

(51) 2022.01
(11) 716
(13) Y
F03D03/00
(21) AM20200073Y
(22) 24.08.2020
(72) Վարդան Հայկի Մելոյան (AM)
(73) Վարդան Հայկի Մելոյան, 0054, Երևան,
Դավիթաշեն 2 թաղ., 46 շ., բն. 12 (AM)
(54) Աշխատող անիվ
(57) 1. Աշխատող անիվ, որն ունի ուղղա
ձիգ տեղակայված անվակունդ և նրա հետ
փոխգործակցող ծալվող թիակներ. տարբերվում
է նրանով, որ անվակունդին պտտման
առանցքին ուղղահայաց միմյանց նկատմամբ
բացվածքով ամրակցված են երկու նույնանման

սկավառակ, որոնք միմյանց միակցված են
միակցման ձողերի միջոցով, սկավառակները
յուրաքանչյուր թիակի հետ փոխգործակցում
են հոդակապորեն միակցված միացման
ձողի և ձողին ամրակցված չորուկի միջոցով,
միացման
ձողերը
տեղակայված
են
սկավառակների միջև, միակցման ձողերի
միջև
սևեռման
հնարավորությամբ
կամ
հոդակապերի առանցքների շուրջ պտտման
հնարավորությամբ,
թիակն
ունի
իրենց
հիմքերով
միմյանց
հետ
հոդակապորեն
միակցված մեկը մյուսի նկատմամբ անկյան
տակ տեղադրված երկու զույգ թևեր, որոնցից
մեկն արտաքին է, իսկ մյուսը՝ ներքին, թևերը
կողմնային մասերում ունեն
ուղղագիծ և
կորագիծ հատվածներ, ընդ որում, արտաքին
զույգ թևերը միմյանց հետ կապված են երկու
միմյանց զուգահեռ հոդակապերով, հավաքված
չորուկի և թևերի հիմքերի վրա աշխատանքային
մակերևույթի կողմից, որոնցով միաժամանակ
թիակը միակցված է չորուկի հետ և ներքին զույգ
թևերի հետ երկու լրացուցիչ հոդակապերով
տեղակայված՝ իրենց կողմնային մասերի
հարակից ուղղագիծ հատվածների վրա՝
թիակի աշխատանքային մակերևույթի կողմից,
իսկ ներքին զույգ թևերի հիմքերը միակցող
հոդակապը տեղակայված է թիակի ազատ
ընթացքի կողմից, թիակի արտաքին զույգ
թևերի հիմքերը քառանկյուն են, իսկ ներքին
զույգ թևերի հիմքերը՝ եռանկյուն։
2.
Աշխատող
անիվն
ըստ
1-ին
կետի. տարբերվում է նրանով, որ անվի
յուրաքանչյուր թիակի արտաքին զույգ թևերը
միմյանց հետ կապող երկու հոդակապերի
առանցքները միացման ձողի հոդակապի
առանցքը հատող անվի շառավղի հետ անվի
համաչափության հարթությունում կազմում
են 201-260° անկյուն, ընդ որում, այդ անկյան
գագաթն ուղղված է դեպի թիակի ներքին,
աշխատանքային
մակերևույթի
հակառակ
կողմը:
3.
Աշխատող
անիվն
ըստ
1-կետի. տարբերվում է նրանով, որ թիակի
արտաքին զույգի թևերի քառանկյուն հիմքերի

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

այն կողմերով կազմված անկյունը, որոնցով
թևերը միանում են հարակից թևերին 100159° է, իսկ ներքին զույգ թևերի եռանկյուն
հիմքերի այն կողմերով կազմված անկյունը,
որոնցով թևերը միանում են հարակից թևերին՝
20-79° է, ընդ որում անկյունների գումարը փոքր
է 180°-ից:
4.
Աշխատող
անիվն
ըստ
1-ին
կետի. տարբերվում է նրանով, որ թիակի
արտաքին և ներքին զույգ թևերի միակողմյան
հարակից թևերը կորագիծ հատվածների
ուռուցիկ կողմնային մասերով ուղղված են
մեկմեկու:
5.
Աշխատող
անիվն
ըստ
1-ին
կետի. տարբերվում է նրանով, որ թիակի
արտաքին և ներքին զույգ թևերի կցորդման
հետևանքով կազմված անկյունը լրիվ բացված
թիակի
համաչափության
հարթությունում
կազմում է 100–179°, ընդ որում այդ անկյան
գագաթն ուղղված է դեպի թիակի դիմային
կողմը:
____________________

(51) 2022.01
(11) 717
(13) Y
G01D 1/00
(21) AM20210094Y
(22) 02.12.2021
(72) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM)
(73) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM)
(54) Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվառքի և
վճարման համակարգ
(57) Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվառքի
և վճարման համակարգ, որը ներառում է
էլեկտրաէներգիայի հաղորդագծեր, մատա
կարարի բլոկ, որն ունի էլեկտրաէներգիայի
ծախսի հաշվիչ, սպառողի բլոկ, որն ունի
էլեկտրաէներգիայի
միացման/անջատման
ավտոմատ սարք և սպառողի ներքին ցանց, ոչ
դրամական վճարային միջոց, դրա ընդունման
և ընթերցման սարք, վճարման համալրման
և էլեկտրաէներգիայի վճարված քանակի
մնացորդի հաշվիչի բլոկ, սպառողի անհատական
կոդի հիշողություն և միկրոկոնտրոլեր, ընդ
որում,
էլեկտրաէներգիայի հաղորդագծերի
վերջնային տեղամասը էլեկտրաէներգիայի
ծախսի հաշվիչի և միացման/անջատման
ավտոմատ սարքի միջոցով միացված է սպառողի
ներքին ցանցին, իսկ միացման/անջատման
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սարքի մուտքը միացված է միկրոկոնտրոլերի
ելքին. տարբերվում է նրանով, որ համակարգը
լրացուցիչ ունի ցուցասարքի բլոկ, որի ելքը
միացված է միկրոկոնտրոլերի մուտքին,
սակագների
կիրառման
տարբերակման
բլոկ, որի ելքը միացված է ցուցասարքի
բլոկի մուտքին, ազդանշանային համակարգ,
որը միացված է միկրոկոնտրոլերի ելքին,
օրացուցային հաշվիչ, որը միացված է   
վճարման համալրման և էլեկտրաէներգիայի
վճարված քանակի մնացորդի հաշվիչի բլոկին
և ցուցասարքի բլոկին, ընդ որում, վճարային
միջոցի ընդունման և ընթերցման սարքի ելքը
վճարման համալրման և էլեկտրաէներգիայի
վճարված քանակի մնացորդի հաշվիչի բլոկի
միջոցով միացված է միկրոկոնտրոլերին։
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(51) 2022.01
(11) 718		
(13) Y
G01D 1/00
(21) AM20210095Y
(22) 02.12.2021
(72) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM)
(73) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM)
(54) Գազի ծախսի հաշվառքի և վճարման
համակարգ
(57) Գազի ծախսի հաշվառքի և վճարման
համակարգ, որը ներառում է գազի խողովա
կաշար, մատակարարի հանգույց, որն ունի
փական և գազի ծախսի հաշվիչ, սպառողի
բլոկ, որն ունի գազի հոսքն ավտոմատ փակող
սարք և սպառողի ներքին ցանց, ոչ դրամական
վճարային միջոց, դրա ընդունման և ընթերցման
սարք, վճարման համալրման և գազի
վճարված քանակի մնացորդի հաշվիչի բլոկ,
սպառողի անհատական կոդի հիշողություն և
միկրոկոնտրոլեր, ընդ որում, մատակարարի
հանգույցը գազի ծախսի հաշվիչի և գազի հոսքն
ավտոմատ փակող սարքի միջոցով միացված
է սպառողի ներքին ցանցին, իսկ գազի հոսքն
ավտոմատ փակող սարքի մուտքը միացված
է միկրոկոնտրոլերի ելքին. տարբերվում է
նրանով, որ համակարգը լրացուցիչ ունի
ցուցասարքի բլոկ, որի ելքը միացված է
միկրոկոնտրոլերի
մուտքին,
սակագների
կիրառման տարբերակման բլոկ, որի
ելքը
միացված է ցուցասարքի բլոկի մուտքին,
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ազդանշանային համակարգ, որը միացված է
միկրոկոնտրոլերի ելքին, օրացուցային հաշվիչ,
որը միացված է    վճարման համալրման և գազի
վճարված քանակի մնացորդի հաշվիչի բլոկին
և ցուցասարքի բլոկին, ընդ որում, վճարային
միջոցների ընդունման և ընթերցման սարքի
ելքը վճարման համալրման և գազի վճարված
քանակի մնացորդի հաշվիչի բլոկի միջոցով
միացված է միկրոկոնտրոլերին։
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(51) 2022.01
(11) 719		
(13) Y
G01D 1/00
(21) AM20210096Y
(22) 02.12.2021
(72) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM)
(73) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM)
(54) Ջրի ծախսի հաշվառքի և վճարման
համակարգ
(57) Ջրի ծախսի հաշվառքի և վճարման
համակարգ,
որը
ներառում
է
ջրի
խողովակաշար, մատակարարի հանգույց, որն
ունի փական և ջրի ծախսի հաշվիչ, սպառողի
բլոկ, որն ունի ջրի հոսքն ավտոմատ բացողփակող սարք և սպառողի ներքին ցանց, ոչ
դրամական վճարային միջոց, դրա ընդունման
և ընթերցման սարք, վճարման համալրման
և ջրի ծախսի վճարված քանակի մնացորդի
հաշվիչի բլոկ, սպառողի անհատական կոդի
հիշողություն և միկրոկոնտրոլեր, ընդ որում,
մատակարարի հանգույցը ջրի ծախսի հաշվիչի
և ջրի հոսքն ավտոմատ բացող-փակող սարքի
միջոցով միացված է սպառողի ներքին ցանցին,
իսկ ջրի հոսքն ավտոմատ բացող-փակող
սարքի մուտքը միացված է միկրոկոնտրոլերի
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ելքին. տարբերվում է նրանով, որ համակարգը
լրացուցիչ ունի ցուցասարքի բլոկ, որի ելքը
միացված է միկրոկոնտրոլերի մուտքին,
սակագների
կիրառման
տարբերակման
բլոկ, որի ելքը միացված է ցուցասարքի
բլոկի մուտքին, ազդանշանային համակարգ,
որը միացված է միկրոկոնտրոլերի ելքին,
օրացուցային հաշվիչ, որը միացված է վճարման
համալրման և ջրի վճարված քանակի մնացորդի
հաշվիչի բլոկին և ցուցասարքի բլոկին,
ընդ որում, վճարային միջոցի ընդունման և
ընթերցման սարքի ելքը վճարման համալրման
և ջրի վճարված քանակի մնացորդի հաշվիչի
բլոկի միջոցով միացված է միկրոկոնտրոլերին։
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(51) 2022.01
(11) 720
(13) Y
G01J 1/00
(21) AM20210092Y
(22) 26.11.2021
(72) Արամ Պապոյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտություն
ների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (AM)
(54) Իմպուլսային օպտիկական ազդա
նշանների ընդունիչ
(57) Իմպուլսային օպտիկական ազդանշանների
ընդունիչ,
որն
ունի
շեղման
աղբյուր
ունեցող
լուսընդունիչ,
դրան
միացված
ուժեղարար. տարբերվում է նրանով, որ այն
լրացուցիչ ունի հետադարձ կապի փոխ
հատուցող շղթա, ընդ որում փոխհատուցող
շղթայի մուտքը միացված է ուժեղարարի ելքին,
իսկ ելքը՝ ուժեղարարի մուտքին:
(74) Արեգ Պետրոսյան
____________________
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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
16.03.2022

№

03/2

Տեղեկություններ տրված
արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին
(51) 32-00
(11) 574		
(13) S
(21) 20210023		
(22) 19.07.2021
(72) Հրայր Դեմիրչյան (AM)
(73) «Տաքսի Արմենիա» ՍՊԸ (AM)
(74) Տ. Ասատրյան
(54) Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլի արտա
քին ձևավորում
(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
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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20201659		

(111) 34463

(220) 28.08.2020

(151) 15.03.2022

			(181) 28.08.2030
(730) «Ավաս» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
թաղ., շ. 32, բն. 32, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կանաչ և մանուշակագույն 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
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
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փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետացր
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.
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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 թաղանթ
ներ եր
շի
կի հա
մար. կլիպ
ֆիսկ (աղը դրած և
չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային
փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր. սոյա
յի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. տոֆուի բլիթներ.
թաժին մսով. ձկով կամ բանջարեղենով պատ
րաստված կերակուր. տեմպե. սատե. մշակված
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. ռատատույ.
բադի կոնֆիներ. անդույետ. սպիտակ պուդինգ.
կասուլե. շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յու
ղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար
խոհարարական նպատակների համար. անկեն
դան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթ
նաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղ
պեղ.
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.
համեմունք. 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

15
15

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

րենի փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարար
ներ հարած սերուցքի համար. պաղպաղակ.
նրբաբլիթներ. սննդային էսենցիա (բնահյութ),
բացառությամբ եթերային էսենցիաների և եթե
րային. յուղերի. կերակրի աղ. թանձրացիչներ
սննդամթերքի համար. քրքում. բնական քաղց
րացնող 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 ուտելիքներ.
սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադ
կաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ. շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար, աղացած կոճապղպեղ,
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար,
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 (համեմունք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պու
դինգ (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
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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
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
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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
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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դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիք
ներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ.
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր,
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի:

____________________

(210) 20202251		

(111) 34464

(220) 03.12.2020

(151) 15.03.2022

			(181) 03.12.2030
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(730) «Էս-Էս դրիմ» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ Զեյթուն, Կ. Ուլնեցու 5/1, AM
(442) 16.02.2021
(540)
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(730) Նյուքուլ Բրավրզ Քոմփանի Լիմիթիդ, JO
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «chocolate» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 30. շոկոլադ:
____________________

(210) 20210606

(111) 34465

(220) 24.03.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 24.03.2031
(730) «Ֆենիքս մեդ» ՍՊԸ, Երևան. Զաքյան 6, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(526) Բացի «Fenix», «ՖԵՆԻՔՍ» գրառումներից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կարմիր, բաց և մուգ կանաչ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
____________________

(210) 20210947		

(111) 34466

(220) 03.05.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 03.05.2031

(526) «WASH» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. սեղմված օդով բալոններ մաքրման
և փոշու հեռացման համար. օճառներ
քրտնելու դեմ. կոսմետիկական պատրաստուկ
ներ լոգանքի համար. պատրաստուկներ
լվացքի համար. աերոզոլներ բերանի խոռոչի
թարմացման
համար.
պատրաստուկներ
չոր մաքրման համար. լվացող միջոցներով
տոգորված
ջնջոցներ
մաքրելու
համար.
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի համար. ատամնափոշիներ.
հոտազերծող օճառներ. լվացող միջոցներ,
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչ
ներ. պատրաստուկներ մաքրելու համար.
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը
փափկացնելու համար. օսլա սպիտակեղենին
փայլ
հաղորդելու
համար.
սպիտակեց
նող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար.
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար.
լվացքի մոմ. լուծույթներ մաքրելու համար.
շամպուններ.
օճառներ.
դիմապակիները
մաքրելու հեղուկներ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20210948

(111) 34467

(220) 03.05.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 03.05.2031
(730) Նյուքուլ Բրավրզ Քոմփանի Լիմիթիդ, JO
(442) 16.07.2021
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(540)

(526) «Fine» և «Guard» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 5. խոնավածուծ բամբակ. պատրաս
տուկներ կորյակային հիվանդությունները բուժե
լու համար. սպիրտ դեղագործական նպատակ
ների համար. ձեռքերը լվանալու հակամանրէա
յին միջոցներ. ձեռքի մաքրող միջոցներ. հակա
մանրէային օճառներ. միջոցներ մակաբույծների
դեմ. հակ ան եխ իչ բամբ ակ. հակ ան եխ իչն եր.
մանկ ակ ան կիս ավ արտ իք-խանձ ար ուրն եր.
մանկական խանձարուրներ. լոգանքների պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործե
լու համար. հոտազերծիչներ, բացառությամբ
մարդկանց կամ կենդանիների համար նախա
տեսվածների. հոտազերծիչներ հագուստի կամ
մանածագործվածքային արտադրանքի համար.
ախտահանող օճառներ. ախտահանիչ միջոցներ.
ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակների
համար. ախտահանիչ միջոցներ քիմիական զու
գարանների համար. լոսյոններ դեղագործական
նպատակների համար. սափրվելուց հետո օգտա
գործվող բուժական լոսյոններ. մազերի բուժիչ
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. բուժիչ օճառներ.
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. հիգիե
նիկ սրբիչներ, միջադիրներ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________
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(540)

(526) «SMART SYSTEMS» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների. արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողու
թյան և նույնականացման ծառայություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում:
____________________

(210) 20211190		

(111) 34469

(220) 31.05.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 31.05.2031
(730) «Առնիկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
Փարաքար, Թաիրով, Դեմիրճյան 4/5-9, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «ԴԵՂԱՏՈՒՆ» և «ՖԱՐՄ» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20211097		
(111) 34468
(220) 17.05.2021
(151) 15.03.2022
			(181) 17.05.2031
(730) «ՌՍՍ ԱՌՄ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0029,
Աջափնյակ, Սիլիկյան թաղ., փ. Գ1 թաղ. 2/6, AM
(442) 01.06.2021

կապույտ, կանաչ և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:
____________________
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(210) 20211399		

(111) 34470

(210) 20211427		

(111) 34471

(220) 28.06.2021

(151) 15.03.2022

(220) 01.07.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 28.06.2031
(730) «Ութ յոթ յոթ ութ տեղեկատու» ՍՊԸ, ՀՀ,
Երևան, Ամիրյան 4/6, տարածք 150, AM

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

(442) 02.08.2021
(540)

(442) 16.08.2021
(540)

(526) «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» և «ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ» գրառում
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտրային տեղեկատվության
գործակալությունների ծառայություններ. գործ
նական
տեղեկատվության
տրամադրում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. տեղե
կատվության
կանոնակարգում
տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. տեղե
կատվության որոնում համակարգչային ֆայ
լերում երրորդ անձանց համար. գովազդային
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղե
կատվության բոլոր միջոցներում. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. գործարար և
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում
տեղեկատվության տրամադրում. գործարար
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով. գրանցամատյանների տեղեկատվու
թյան թարմացում և պահում. տեղեկատվական
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով:
___________________

03/2

№ՄԱՍ 1

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

(210) 20211505		

(111) 34472

(220) 13.07.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 13.07.2031
(730)
Արման
Համբարձումյան,
Երևան,
Մանանդյան 1-ա., բն. 11, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «Armenia» և «Luxury and elegance Collection» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կապույտ, կապույտ, մուգ կապույտ, ոսկեգույն,
սպիտակ, բաց մոխրագույն, մուգ մոխրագույն,
սև և փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. չորացված բնական միջատներից՝
թիթեռներից, սարդերից, կարիճներից պատ
րաստված հուշանվերներ:
____________________
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(210) 20211591		

(111) 34473

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

(220) 27.07.2021

(151) 15.03.2022

կապույտ, մուգ, դեղին, սպիտակ, սև, վարդա

			(181) 27.07.2031
(730) «Պալատկա գարդեն» ՍՊԸ, Երևան, Նոր
Նորք, Գայի պ., շ.4, 104, AM
(442) 01.09.2021
(540)

գույն, մուգ վարդագույն, բաց շագանակագույն,
կարմիր, նարնջագույն, մուգ կանաչ, բաց կանաչ
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ, այդ թվում կաթնային կոկ
տեյլներ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մարմնագույն և շագանակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. վրանների
վարձույթ:
____________________

(210) 20211611		

(111) 34474

(220) 29.07.2021

(151) 15.03.2022
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____________________

(210) 20211612		

(111) 34475

(220) 29.07.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 29.07.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, Երևան,
Հաղթանակ 6/17, AM
(442) 16.08.2021
(540)

			(181) 29.07.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, Երևան,
Հաղթանակ 6/17, AM

(526) «Կոկտեյլ» բառն ինքնուրույն պահպանու

(442) 16.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

թյան օբյեկտ չէ:
կապույտ, մուգ կապույտ, դեղին, սպիտակ,
սև, վարդագույն, շագանակագույն, կարմիր,
նարնջագույն, մուգ կանաչ, բաց կանաչ և մանու
շակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ, այդ թվում` կաթնային
կոկտեյլներ:

(526) «Կոկտեյլ» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:

____________________

(210) 20211613		

(111) 34476

(220) 29.07.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 29.07.2031
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(730) «Դուստր Մարիաննա»
Հաղթանակ 6/17, AM

ՍՊԸ, Երևան,

(442) 16.08.2021
(540)
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(526) «Կոկտեյլ» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կապույտ, մուգ կապույտ, դեղին, սպիտակ, սև,
վարդագույն, շագանակագույն, դարչնագույն,
կարմիր, նարնջագույն, մուգ կանաչ, բաց կանաչ
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ, այդ թվում` կաթնային
կոկտեյլներ:

(526) «Կոկտեյլ» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կապույտ, մուգ կապույտ, դեղին, սպիտակ, սև,
վարդագույն, մուգ շագանակագույն, մուգ դեղին,
կարմիր, նարնջագույն, մուգ կանաչ, բաց կանաչ

____________________

(210) 20211615		

(111) 34478

(220) 29.07.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 29.07.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, Երևան,
Հաղթանակ 6/17, AM
(442) 16.08.2021
(540)

և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ, այդ թվում` կաթնային
կոկտեյլներ:

____________________

(210) 20211614		

(111) 34477

(220) 29.07.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 29.07.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, Երևան,
Հաղթանակ 6/17, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն, մուգ շագանակագույն, սև,
ոսկեգույն, սպիտակ, կաթնագույն, նարնջագույն,
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211616		

(111) 34479

(220) 29.07.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 29.07.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, Երևան,
Հաղթանակ 6/17, AM
(442) 16.08.2021
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կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. կոշկեղենի
մետաղե եզրակներ. կոշկերեսներ. կրկնա
կոշիկներ.
մարմնամարզական
կոշկեղեն.
տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկներ. սաբոներ
(կոշիկ). սանդալներ. կրունկներ կոշկեղենի
համար. ռանտեր կոշկեղենի համար. կոշկեղենի
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային
կոշիկներ. սեպեր բութսերի համար. սպորտային
բութսեր.
դահուկների
կիսակոշիկներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ:
____________________

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն, սև, ոսկեգույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211687		

(111) 34481

(220) 04.08.2021

(151) 15.03.2022

(210) 20211641		

(111) 34480

(220) 02.08.2021

(151) 15.03.2022

(442) 01.09.2021
(540)

			(181) 02.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալվարդ Հենրիխի
Ղազարյան, Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 4-9,
AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «Shoes» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. կոշկեղեն. բաղնիքի սան
դալներ. բաղնիքի հողաթափներ. երկարաճիտ
կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քուղերով կիսակոշիկներ.

			(181) 04.08.2031
(730)
«Հայաստանի
մանուկներ»
բարե
գործական
հիմնադրամ,
Երևան,
0010,
կենտրոն, Մելիք Ադամյան 2/2, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է դեղին (HEX code-FCC10F) և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր արդյունաբե
րության, գիտության և լուսանկարչության,
ինչպես նաև գյուղատնտեսության, այգեգոր
ծության և անտառաբուծության մեջ օգտագոր
ծելու համար. չմշակված սինթետիկ խեժեր.
չմշակված պլաստմասսաներ. հրդեհը մարող
և կանխարգելող բաղադրություններ. պատ
րաստուկներ մետաղների զոդման և մխման
համար. կենդանիների կաշվի և մորթու դաբաղ
ման համար նյութեր. սոսինձներ արդյունաբե
րության մեջ օգտագործելու համար. սոսնձող
նյութեր արդյունաբերության մեջ օգտագործե
լու համար. ծեփամածիկներ և այլ մածկանման
լցանյութեր. կոմպոստ, գոմաղբ, պարարտա
նյութեր. կենսաբանական պատրաստուկներ
արդյունաբերության և գիտության մեջ օգտա
գործելու համար.
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դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետա
ղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. ներկող
նյութեր. թանաքներ տպագրման, գծանշման
և փորագրման համար. չմշակված բնական
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ
գեղանկարչության.
գեղազարդման
նպա
տակների և գեղարվեստական տպագրության
համար.
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. օծա
նելիք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող պատ
րաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար.
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, ճար
պազերծման և հղկամշակման համար.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և քսուքներ,
մոմեր. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումն եր մար
դու կամ կենդանիների համար. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամն ալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարարա
կան մետաղ յա նյութեր. շարժական մետաղ յա
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ էլեկտրա
կան սովորական մետաղ յա ճոպաններ և լարեր.
մետաղ յա և երկաթակապ փոքր իրեր. մետա
ղյա բեռնարկղեր պահպանման և փոխադրման
համար. անկիզելի պահարաններ.
դաս 7. մեքենաներ, հաստոցներ, էլեկտրա
կան գործիքներ. շարժիչներ, բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսվածների). մեքենաների
կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր, բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
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միջոցների համար նախատեսվածների. գյու
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. ձեռքով կառա
վարվող. դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ
և գդալներ. սառը զենք, բացառությամբ հրա
զենի. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական, եկրաբաշխական, լուսան
կարչական,
կինոնկարահանման,
տեսալ
սողական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ
ման, զննման, փրկարարական և ուսուցման
սարքեր և գործիքներ. էլեկտրականության
բաշխման կամ սպառման կարգավորման կամ
վերահսկման, հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման սարքեր և գործիք
ներ. ձայնի, պատկերի կամ տեղեկատվության
գրառման, հաղորդման, վերարտադրման կամ
մշակման սարքեր և գործիքներ. գրառված
և ներբեռնվող տեղեկակիրներ, համակարգ
չային ծրագրային ապահովում, թվային կամ
անալոգային տեղեկատվության գրառման և
պահպանման դատարկ տեղեկակիրներ. կան
խավճարով աշխատող ապարատների մեխա
նիզմն եր.
դրամարկղային
ապարատներ,
հաշվիչ սարքեր. համակարգիչներ և համա
կարգիչներին կից սարքեր. սուզազգեստներ,
ջրասուզակների դիմապանակներ, ականջի
ներդրակներ ջրասուզակների համար, քթասեղ
միչներ ջրասուզակների և լողորդների համար,
ջրասուզակների ձեռնոցներ, շնչառական ապա
րատներ ստորջրյա լողի համար. կրակմարիչ
ներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամն աբուժական և անասնաբուժական սար
քեր և գործիքներ, վերջություների պրոթեզներ,
աչքերի և ատամն երի պրոթեզներ. ոսկրաբու
ժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար
նախատեսված թերապևտիկ և օժանդակ սար
քեր. մերսման ապարատներ. ապարատներ,
սարքավորումն եր և իրեր նորածինների համար.
ապարատներ, սարքեր և իրեր սեռական ակտի
վության համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, հովաց
ման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի
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ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, օդա
փոխման, ջրաբաշխման և սանիտարատեխնի
կական սարքեր և տեղակայանքներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազ
նիվ մե
տաղ
ներ և դրանց
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, զար
դեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ. նոտա
կալներ և երաժշտական գործիքների դրոցներ.
չափ տալու ձողիկներ (խմբավարի).
դաս 16. թուղթ և ստվա
րա
թուղթ. տպագ
րական արտադրանք. նյութեր կազմարարա
կան աշխատանքների համար. լուսանկարներ.
թղթագրենական և գրասենյակային պիտույք
ներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. նյութեր նկարչության համար և
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռ
նարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման և
կապոցավորման համար. տառաշարեր. տպագ
րական կլիշեներ.
դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայ
լար և այդ նյութերի փոխարինիչներ. արտամղ
ված ձևով պլաստմասսաներ և ռետիններ
արտադրության մեջ օգտագործելու համար.
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման նյու
թեր. ոչ մետաղ յա ճկուն խողովակներ.
դաս 18. կա
շի և կաշ
վի նմա
նա
կումներ.
կենդանիների մորթիներ. սնդուկ
ներ և ճամ
փորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա
սարքեր և թամբագործական իրեր. պարա
նոցակապեր,
սանձափոկեր
և
հագուստ
կենդանիների համար.
դաս 19. ոչ մետաղ յա շինանյութեր. ոչ
մետաղ յա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր, կուպր
և բիտում. ոչ մետաղ յա շարժական կառուց
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղ յա հուշար
ձաններ.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր,
պահեստավորման և տեղափոխման համար.
չմշակված կամ մասնակի մշակված ոսկոր,
եղջյուր, կետոսկր կամ սադափ. խեցիներ.
ծո
վի փրփուր. սաթ. դա
սում հիմնա
կա
նում
ներառված են կահույքը և դրանց մասերը, ինչ
պես նաև փայտից, խցանափայտից, եղեգից,
եղեգնափայտից, հյուսելու շիվերից, եղջյու
րից, ոսկորից, փղոսկրից, կետոսկրից, խեցուց,
սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից և այդ բոլո
րի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից
պատրաստված որոշ իրերը.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. եփելու և սեղանի սպասք,
բացառությամբ դանակների, պատառաքաղ
նե
րի և գդալ
նե
րի.
սան
րեր և սպունգ
ներ.
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 22. ճոպաններ, պարաններ և առասան
ներ. ցանցեր. վրաններ և բրեզենտ. տենտեր
մանածագործական կամ սինթետիկ նյութերից.
առագաստներ. պարկեր սորուն նյութեր տեղա
փոխելու և պահելու համար. խծուծման նյութեր,
բացառությամբ ռետինե, պլաստմասսայե, թղթե
կամ ստվարաթղթե նյութերի.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործու
թյան համար.
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
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 ամարզա
կան և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ
պոտ. ձու, կաթ, պանիր, կարագ, յոգուրտ և այլ
կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կա
կաո և սուր
ճի փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալ յուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշա
կեղեն և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպա
ղակ, շար
բաթ և այլ սննդա
յին սա
ռույց
ներ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածո
յացված խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգեգործական և անտառային մթերքներ.
չմշակված կամ չվերամշակված ացահատիկ
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ
խոտաբույսեր. բնական բույսեր և ծաղիկներ.
սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. կենդանի կեն
դանիներ. կերեր և ըմպելիքներ կենդանիների
համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային ըմպե
լիքներ.
հանքային և գազավորված ջրեր.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ
րանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի, այն է՝ գինիներ. լիկյորա
յին գինիներ. ալկոհոլային սիդրեր. տանձօղի.
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտա
յին բնահյութեր (էսենցիաներ). ալկոհոլային
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). դառը
թրմօղիներ. ալկոհոլային բաղադրություններ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
դաս 37. շինարարական ծառայություն
ներ. տեղակայման և նորոգման ծառայություն
ներ. հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի
հորատում.
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուն
ներ, այն է՝ թվա
յին ֆայ
լե
րի և էլեկտ
րո
նային նամակների հաղորդում. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. ռադիո-և հեռուստահե
ռարձակում. տեսահաղորդում ըստ պահանջի.
ինտերնետում բանավեճային համաժողովն երի
հասանելիության և առցանց համաժողովն երի
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ապահովում. հեռախոսային և ձայնային փոստի
ծառայություններ. հեռա-և տեսակոնֆերանս
ների ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն եր.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 40. նյու
թե
րի մշա
կում. աղ
բի և
թափոնների կրկնական մշակում. օդի մաքրում
և ջրի մշակում. տպագրման ծառայություններ.
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում.
դաս 41. կրթու
թյուն. ուսումնա
կան գոր
ծընթացի
ապահովում.
զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումն երի
կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումն եր. արդյունա
բերական վերլուծումն երի, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության
և նույնականացման ծառայություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրային ապա
հովման նախագծում և մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, այն է՝ սննդի
ձևավորում, մթերքից խոհարարական արձա
նիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնակա
տեղով ապահովում, այն է՝ տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր բնակության համար, կենդանի
ների համար պանսիոններ, սենյակների, դահ
լիճների վարձակալում հավաքների համար,
ծերանոցների ծառայություններ, մանկամսուր
ների ծառայություններ, խոհանոցային սարքերի
վարձույթ, կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և
ամանեղենի վարձույթ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. մարդ
կանց և կենդանիների հիգիենայի և կոսմե
տոլոգիայի բնագավառում ծառայություններ.
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե
գործական և անտառային ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ նյու
թական արժեքների և անհատների ֆիզիկական
պաշտպանության համար. այլ անձանց կող
մից մատուցվող անհատական և սոցիալական
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու
համար։
____________________
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(210) 20211688		

(111) 34482

(220) 04.08.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 04.08.2031
(730) «Հայաստանի մանուկներ» բարեգոր
ծական հիմնադրամ, Երևան, 0010, կենտրոն,
Մելիք Ադամյան 2/2, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է դեղին (HEX code-FCC10F) և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր արդյունաբե
րության. գիտության և լուսանկարչության,
ինչպես նաև գյուղատնտեսության. այգեգոր
ծության և անտառաբուծության մեջ օգտագոր
ծելու համար. չմշակված սինթետիկ խեժեր.
չմշակված պլաստմասսաներ. հրդեհը մարող
և կանխարգելող բաղադրություններ. պատ
րաստուկներ մետաղների զոդման և մխման
համար. կենդանիների կաշվի և մորթու դաբաղ
ման համար նյութեր. սոսինձներ արդյունաբե
րության մեջ օգտագործելու համար. սոսնձող
նյութեր արդյունաբերության մեջ օգտագործե
լու համար. ծեփամածիկներ և այլ մածկանման
լցանյութեր. կոմպոստ, գոմաղբ, պարարտա
նյութեր. կենսաբանական պատրաստուկներ
արդյունաբերության և գիտության մեջ օգտա
գործելու համար.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետա
ղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. ներկող
նյութեր. թանաքներ տպագրման, գծանշման
և փորագրման համար. չմշակված բնական
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ
գեղանկարչության,
գեղազարդման
նպա
տակների և գեղարվեստական տպագրության
համար.
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դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. օծա
նելիք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող պատ
րաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար.
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, ճար
պազերծման և հղկամշակման համար.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և քսուքներ,
մոմեր. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումն եր մար
դու կամ կենդանիների համար. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամն ալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարարա
կան մետաղ յա նյութեր. շարժական մետաղ յա
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ էլեկտրա
կան սովորական մետաղ յա ճոպաններ և լարեր.
մետաղ յա և երկաթակապ փոքր իրեր. մետա
ղյա բեռնարկղեր պահպանման և փոխադրման
համար. անկիզելի պահարաններ.
դաս 7. մեքենաներ, հաստոցներ, էլեկտրա
կան գործիքներ. շարժիչներ, բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսվածների). մեքենաների
կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր, բացա
ռությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. գյու
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. ձեռքով կառա
վարվող. դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ
և գդալներ. սառը զենք, բացառությամբ հրա
զենի. ածելիներ.
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դաս 9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական, եկրաբաշխական, լուսան
կարչական,
կինոնկարահանման,
տեսալ
սողական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ
ման, զննման, փրկարարական և ուսուցման
սարքեր և գործիքներ. էլեկտրականության
բաշխման կամ սպառման կարգավորման կամ
վերահսկման, հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման սարքեր և գործիք
ներ. ձայնի, պատկերի կամ տեղեկատվության
գրառման, հաղորդման, վերարտադրման կամ
մշակման սարքեր և գործիքներ. գրառված
և ներբեռնվող տեղեկակիրներ, համակարգ
չային ծրագրային ապահովում, թվային կամ
անալոգային տեղեկատվության գրառման և
պահպանման դատարկ տեղեկակիրներ. կան
խավճարով աշխատող ապարատների մեխա
նիզմն եր.
դրամարկղային
ապարատներ,
հաշվիչ սարքեր. համակարգիչներ և համա
կարգիչներին կից սարքեր. սուզազգեստներ,
ջրասուզակների դիմապանակներ, ականջի
ներդրակներ ջրասուզակների համար, քթասեղ
միչներ ջրասուզակների և լողորդների համար,
ջրասուզակների ձեռնոցներ, շնչառական ապա
րատներ ստորջրյա լողի համար. կրակմարիչ
ներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամն աբուժական և անասնաբուժական սար
քեր և գործիքներ, վերջույթների պրոթեզներ,
աչքերի և ատամն երի պրոթեզներ. ոսկրաբու
ժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար
նախատեսված թերապևտիկ և օժանդակ սար
քեր. մերսման ապարատներ. ապարատներ,
սարքավորումն եր և իրեր նորածինների համար.
ապարատներ, սարքեր և իրեր սեռական ակտի
վության համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, հովաց
ման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի
ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, օդա
փոխման, ջրաբաշխման և սանիտարատեխնի
կական սարքեր և տեղակայանքներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
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դաս 14. ազ
նիվ մե
տաղ
ներ և դրանց
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, զար
դեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ. նոտա
կալներ և երաժշտական գործիքների դրոցներ.
չափ տալու ձողիկներ (խմբավարի).
դաս 16. թուղթ և ստվա
րա
թուղթ. տպագ
րական արտադրանք. նյութեր կազմարարա
կան աշխատանքների համար. լուսանկարներ.
թղթագրենական և գրասենյակային պիտույք
ներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. նյութեր նկարչության համար և
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռ
նարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման և
կապոցավորման համար. տառաշարեր. տպագ
րական կլիշեներ.
դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայ
լար և այդ նյութերի փոխարինիչներ. արտամղ
ված ձևով պլաստմասսաներ և ռետիններ
արտադրության մեջ օգտագործելու համար.
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման նյու
թեր. ոչ մետաղ յա ճկուն խողովակներ.
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
հագուստ
կենդանիների համար.
դաս 19. ոչ մետաղ յա շինանյութեր. ոչ
մետաղ յա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր, կուպր
և բիտում. ոչ մետաղ յա շարժական կառուց
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղ յա հուշար
ձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր,
պահեստավորման և տեղափոխման համար.
չմշակված կամ մասնակի մշակված ոսկոր,
եղջյուր, կետոսկր կամ սադափ. խեցիներ.
ծովի փրփուր. սաթ. սույն դա
սում հիմնակա
նում նե
րառ
ված են կա
հույ
քը և դրանց մա
սե
րը, ինչպես նաև փայտից, խցանափայտից,
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եղեգից, եղեգնափայտից, հյուսելու շիվերից,
եղջյուրից, ոսկորից, փղոսկրից, կետոսկրից,
խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից և
այդ բոլորի փոխարինիչներից կամ պլաստմաս
սայից պատրաստված որոշ իրերը.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. եփելու և սեղանի սպասք,
բացառությամբ դանակների, պատառաքաղ
նե
րի և գդալ
նե
րի.
սան
րեր և սպունգ
ներ.
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 22. ճոպաններ, պարաններ և առասան
ներ. ցանցեր. վրաններ և բրեզենտ. տենտեր
մանածագործական կամ սինթետիկ նյութերից.
առագաստներ. պարկեր սորուն նյութեր տեղա
փոխելու և պահելու համար. խծուծման նյութեր,
բացառությամբ ռետինե, պլաստմասսայե, թղթե
կամ ստվարաթղթե նյութերի.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործու
թյան համար.
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
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 ամարզա
կան և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ
պոտ. ձու, կաթ, պանիր, կարագ, յոգուրտ և այլ
կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կա
կաո և սուր
ճի փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալ յուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշա
կեղեն և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպա
ղակ, շար
բաթ և այլ սննդա
յին սա
ռույց
ներ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածո
յացված խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգեգործական և անտառային մթերքներ.
չմշակված կամ չվերամշակված ացահատիկ
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ
խոտաբույսեր. բնական բույսեր և ծաղիկներ.
սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. կենդանի կեն
դանիներ. կերեր և ըմպելիքներ կենդանիների
համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային ըմպե
լիքներ.
հանքային և գազավորված ջրեր.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ
րանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի, այն է՝ գինիներ. լիկյորա
յին գինիներ. ալկոհոլային սիդրեր. տանձօղի.
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտա
յին բնահյութեր (էսենցիաներ). ալկոհոլային
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). դառը
թրմօղիներ. ալկոհոլային բաղադրություններ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
դաս 37. շինարարական ծառայություն
ներ. տեղակայման և նորոգման ծառայություն
ներ. հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի
հորատում.
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուն
ներ, այն է՝ թվա
յին ֆայ
լե
րի և էլեկտ
րո
նային նամակների հաղորդում. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. ռադիո- և հեռուստահե
ռարձակում. տեսահաղորդում ըստ պահանջի.
ինտերնետում բանավեճային համաժողովն երի
հասանելիության և առցանց համաժողովն երի
ապահովում. հեռախոսային և ձայնային փոստի
ծառայություններ. հեռա- և տեսակոնֆերանս
ների ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն եր.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
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դաս 40. նյու
թե
րի մշա
կում. աղ
բի և
թափոնների կրկնական մշակում. օդի մաքրում
և ջրի մշակում. տպագրման ծառայություններ.
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում.
դաս 41. կրթու
թյուն. ուսումնա
կան գոր
ծընթացի
ապահովում.
զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումն երի
կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումն եր. արդյունա
բերական վերլուծումն երի, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության
և նույնականացման ծառայություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրային ապա
հովման նախագծում և մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, այն է՝ սննդի
ձևավորում, մթերքից խոհարարական արձա
նիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնակա
տեղով ապահովում, այն է՝ տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր բնակության համար, կենդանի
ների համար պանսիոններ, սենյակների, դահ
լիճների վարձակալում հավաքների համար,
ծերանոցների ծառայություններ, մանկամսուր
ների ծառայություններ, խոհանոցային սարքերի
վարձույթ, կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և
ամանեղենի վարձույթ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. մարդ
կանց և կենդանիների հիգիենայի և կոսմե
տոլոգիայի բնագավառում ծառայություններ.
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե
գործական և անտառային ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ նյու
թական արժեքների և անհատների ֆիզիկական
պաշտպանության համար. այլ անձանց կող
մից մատուցվող անհատական և սոցիալական
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու
համար։
____________________

(210) 20211811		

(111) 34483

(220) 19.08.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 19.08.2031
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես
Ավետիսյան, Կոտայքի մարզ, գ. Նոր գյուղ փ.
1, տուն 11, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(526) «PROFESSIONAL CAR TINTING STUDIO»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 40. ավտոմեքենաների ապակիների
երանգավորում:
____________________

(210) 20211854		

(111) 34484

(220) 27.08.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 27.08.2031
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 16.09.2021
(310) 2021-100138 (320) 11.08.2021 (330) JP
(540)

(526) «MINT» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ և բաց կանաչ և արծաթագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
34.
սիգարետներ.
անմշակ
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարներ.
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սիգարիլներ. վառիչներ ծխողների համար.
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. ծխախոտաթուղթ.
սիգարետների գլանակներ. ֆիլտրեր սիգա
րետների համար. սիգարետներ փաթաթելու
գրպանի
սարքեր.
ծխախոտը
թղթի
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի
սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ
նիկոտինային
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. տաքացվող ծխա
խոտային արտադրանք. ծխախոտը տաքաց
նելու և ցողացրելու միջոցով ծխելու համար
էլեկտրոնային
և
էլեկտրական
ձեռքի
պիտույքներ և դրանց մասեր ծխողների համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211855		

(111) 34485

(220) 27.08.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 27.08.2031
(730) «Ալմաքսիմս» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 11,
բն. 8, AM
(442) 16.09.2021
(540)
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(442) 16.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ
փիրուզագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 41. համակարգչային խաղերի տրա
մադրում ինտերնետ սրճարանի միջոցով:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20211888		

(111) 34487

(220) 02.09.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 02.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Մաթևոսյան
Սարիբեկի, ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան,
Ջրաշինարարների բնվ., փ. 2, տուն 4, AM

(526) «MEDICAL LABORATORY» գրառումն

(442) 16.09.2021
(540)

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կապույտ, մոխրագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 44. բժշկական լաբորատորիաների
կողմից տրամադրվող բժշկական վերլուծության
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման
նպատակով։
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, կանաչ, մոխրագույն և սև գունային

(210) 20211860		

(111) 34486

(220) 30.08.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 30.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե Մալ
խասյան Գարեգինի, ՀՀ, Երևան 0002, Կոնդի
փ., տուն 109/3, AM

համակցությամբ:
(511)
դաս
29.
պահածոյացված
մրգեր.
սառեցրած մրգեր. շաքարած մրգեր. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող.
մրգային չիպսեր. մրգակեղև. սպիրտի մեջ
պահածոյացված մրգեր. մրգային պահածոներ.
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կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
մամլած մրգային խմոր.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. մրգային նեկ
տարներ (ոչ ալկոհոլային). սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ):
____________________

(210) 20211914		

(111) 34488

(220) 06.09.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 06.09.2031
(730) Բեյջինգ ԴիԴի Ինֆինիթի Թեքնոլոջի
Դեվելոփմենթ Քո., Լթդ., CN
(442) 16.09.2021
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային գրառված ծրագ
րեր. համակարգչային ծրագրային ապահով
ման հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող.
հավելվածներ բջջային հեռախոսների ծրագրա
յին ապահովման համար (ներբեռնելի). դեմքի
ճանաչման սարքեր. նավագնացական սարքեր
տրանսպորտային միջոցների համար (նավա
կողային համակարգիչներ).
արբանյակային
նավագնացական սարքեր.
պահպանական
ազդանշանային սարքեր. էլեկտրական կուտա
կիչներ տրանսպորտային միջոցների համար.
սարքավորումն եր կապի ցանցի համար. դիր
քորոշման
համաշխարհային
համակարգի
ապարատներ (GPS).
իրադարձությունների
ձայնագրիչներ, մասնավորապես իրադարձու
թյունների տվյալների ձայնագրիչներ. չիպեր
(ինտեգրալ սխեմաներ). էլեկտրական սարքեր
գողությունները կանխելու համար. համակարգ
չային ծրագրեր փոխադրման ծառայություն
ները համակարգելու համար, մասնավորապես
մոտորացված տրանսպորտային միջոցների
(ավտոմոբիլային մեքենաների)
ավտոմատ
պլանավորող և ուղարկող (առաքող) ծրագրա
յին ապահովում. համակարգչային ծրագրային

03/2

№ՄԱՍ 1

ապահովում մոտորացված տրանսպորտային
միջոցների (ավտոմոբիլային մեքենաների) օպե
րատորների և ուղևորների և պոտենցիալ
ուղևորների ուղևորության համատեղ օգտա
գործման (կիսման) համար. համակարգչային
գրառված ծրագրային ապահովում:
դաս 12. էլեկտրական տրանսպորտա
յին միջոցներ.
մարդատար ավտոմոբիլներ.
մոտոցիկլետներ. հեծանիվն եր. հեռակառա
վարվող տրանսպորտային միջոցներ, բացա
ռությամբ խաղալիքների.
զբոսասայլակներ/
մանկասայլակներ. սահնակներ (տրանսպոր
տային միջոցներ). ավտոմոբիլների դողեր.
օդային տրանսպորտային միջոցներ. ջրային
տրանսպորտային միջոցներ. մանկական անվ
տանգ նստոցներ տրանսպորտային միջոցների
համար. տրանսպորտային միջոցների նստոց
ների գլխակալներ.
դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
մանրածախ
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադ
րում բոլոր լրատվամիջոցներով. գործնական
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում. շուկայի ուսումն ասիրություն.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. վեբ
կայքի տրաֆիկի օպտիմալացում. գնման պատ
վերների մշակման գործընթացների կառավա
րում.
դաս 36. խորհրդատվություն ապահովագ
րության հարցերով. ֆինանսական տեղեկատ
վության տրամադրում. փոխառությունների
տրամադրում (ֆինանսավորում). ֆինանսա
կան կառավարում.
էլեկտրոնային դրամա
պանակներով վճարման ծառայություններ.
սպասարկում դեբետ քարտերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. տարաժամկետ մար
ման վարկեր. բանկային գործառնությունների
առցանց իրականացում. արվեստի գործերի
գնահատում. անշարժ գույքի կառավարում.
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) ֆինան
սական ծառայություններ. երաշխավորություն.
բարեգործական միջոցների հավաքագրում.
խնամակալական ծառայություններ. վարկավո
րում գրավի դիմաց.
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դաս 37. վերանորոգմանը վերաբերող
տեղեկատվության
տրամադրում.
ճանա
պարհների սալարկում. փողոցների մաքրում.
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում
և վերանորոգում. ամբողջովին կամ մասնակի
մաշված շարժիչների վերանորոգում. ավտո
մեքենաների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկում. տրանսպորտա
յին միջոցների տեխնիկական սպասարկման
կայաններ (վառելիքով լցավորում և սպասար
կում). տրանսպորտային միջոցների մաքրում.
վնասված տրանսպորտային միջոցների վերա
նորոգում. մեքենայի լվացում. տրանսպորտա
յին միջոցների կուտակիչների լիցքավորում.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների
լիցքավորում.
հակակոռոզիական մշակում.
դողածածկանների ռետինացում (վուլկանա
ցում) (վերանորոգում).
անիվն երի հավա
սարակշռման ծառայություններ. հրդեհային
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում
և վերանորոգում, պոմպերի վերանորոգում:
դաս 39. եր
րորդ ան
ձանց հա
մար ուղև
ո
րափոխադրումն երի կազմակերպում առցանց
հավելվածների միջոցով. ուղևորային փոխադ
րումն եր. տաքսի ծառայություն. վարորդ
ների ծառայություններ.
նավագնացական
համակարգերի վարձույթ.
երթևեկության
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադ
րում. տրանսպորտային միջոցների վարձույթ.
անվասայլակների վարձույթ. նավագնացական
համակարգեր.
քարշերինգի ծառայություն
ներ. մասնավոր ավտոմեքենայի համատեղ
օգտագործման ծառայություններ. վեբ կայքի
տրամադրում, որը պարունակում է տեղեկատ
վություն տրանսպորտային ծառայությունների
և տրանսպորտային ծառայությունների ամրագ
րումն երի
վերաբերյալ.
տրանսպորտային
ծառայություններ (փոխադրումն եր). ապրանք
ների կշռաբաշխում. ապրանքների պահպանու
թյուն. ճանապարհորդությունների ամրագրում.
սննդի առաքման ծառայություններ. ապրանք
ների առաքում:
դաս 42. տեխնոլոգիական հետազոտու
թյուններ. մեքենայի տեխնիկական փոր
ձաքննություն. համակարգչային ծրագրային
ապահովման տեղակայում. տվյալների պահես
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տային հեռապատճենման ծառայություններ.
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) ծառայու
թյուն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ)
ոլորտում խորհրդատվություն. հարթակ որպես
ծառայություն (PaaS). «ամպային» հաշվարկ
ման ծառայություններ. փոխադրման ծառայու
թյուններ մատուցելու համար առցանց չբեռնվող
ծրագրակազմի ժամանակավոր օգտագոր
ծումը, տրանսպորտային ծառայությունների և
հաճախորդներին մոտորիզացված տրանսպոր
տային միջոցների առաքման ամրագրումն եր.
առցանց չբեռնվող ծրագրակազմի ժամա
նակավոր օգտագործումը `մոտոցիկլետների
օպերատորների և ուղևորների և պոտենցիալ
ուղևորների կողմից օգտագործվելու համար.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ճաշարանների ծառայություններ. հետդ վերց
նող ռեստորաններ. սենյակների, դահլիճների
վարձակալում հավաքների համար.
ծերա
նոցների ծառայություններ. մանկամսուրների
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների
համար. խոհանոցային սարքերի վարձույթ.
լուսավորող սարքերի վարձույթ.
կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211922		

(111) 34489

(220) 07.09.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 07.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Խաչատրյան
Մայիսի, Երևան, Հր. Քոչար 12/9, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխելու ծխախոտ.
ծխամորճի ծխախոտ.
ինքնափաթթուկի ծխախոտ. ծամելու ծխախոտ.
ծծելու ծխախոտ «սնյուս». սիգարետներ.
ծխագլանակներ. էլեկտրոնային սիգարետներ.
սիգարներ.
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու
պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների պարկուճներ:
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
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(210) 20211979		

(111) 34490

(526) «STUDIO» գրառումն ինքնուրույն պահպա

(220) 14.09.2021

(151) 15.03.2022

նության օբյեկտ չէ:

			(181) 14.09.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(442) 01.10.2021
(310) 35788 (320) 26.03.2021
(540)

համակցությամբ։
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. հայ
տարարությունների
փակցնում.
ներմուծման-արտահանման գործակալություն
ների ծառայություններ. առևտրային տեղեկատ
վության
գործակալությունների
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
գովազդային նյութերի տարածում. լուսապատ
ճենահանման ծառայություններ. աշխատանքի
վարձելու գործակալությունների ծառայություն
ներ. գրասենյակային սարքերի և ապարատ
ների վարձույթ. հաշվապահական գրքերի
վարում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. խորհր
դատվություն
գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդատ
վություն
գործարարության
կառավարման
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ.
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային նյու
թերի առաքում. օգնություն առևտրային կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում. գովազդային նյութերի նորա
ցում. նմուշների տարածում. գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի
ուսումն ասիրություն. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. հետազոտություններ գոր
ծարարության
ասպարեզում.
գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.

(330) AD

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ.
սիգարետներ.
սիգարիլներ.
ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար.
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու
ծխախոտ. քթախոտ. կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող
հեղուկ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետի գլանակներ.
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար. արկղիկներ սիգարետների
համար. մոխրամաններ ծխողների համար.
ծխամորճեր.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները փաթաթելու համար. վառիչներ
ծխողների համար. լուցկի:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211981		

(111) 34491

(220) 14.09.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 14.09.2031
(730) «Այ Դի Էմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0034,
Մալաթիա-Սեբաստիա, Սվաճյան 60, բն. 32, AM
(442) 01.10.2021
(540)
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մանուշակագույն, սև, կանաչ և դեղին գունային
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
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տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական տվյալների հավաքում և տրամադ
րում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
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դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպումն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր հաղոր
դագրությունների
գրանցում.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. պոտենցիալ մասնավոր ներդրող
ների և ֆինանսավորման կարիք ունեցող
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում բիզ
նես-ծառայություններ. հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
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շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
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դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրագրա
յին ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն վիրուսներից. խորհուրդներ
էներգիայի խնայողության հարցերով. հետա
զոտություններ շրջակա միջավայրի պաշտպա
նության բնագավառում. ինտերնետի համար
որոնման միջոցների տրամադրում. փաստաթղ
թերի թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վեր
լուծություն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և խորհր
դատվության տրամադրում. անտառի որակի
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. հեռա
կա հասանելիության համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
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թյուններ. սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
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տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար:
____________________

(210) 20212032		

(111) 34492

(220) 24.09.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 24.09.2031
(730) «Երևան Բիենալ» արվեստի հիմնադրամ,
Երևան, Խորենացու 15, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո.
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի), այն է՝ գինի, այդ թվում՝
մրգային,
բուրավետացված
և
փրփրուն
գինիներ. օղի, այդ թվում՝ մրգային օղիներ.
հայկական
կոնյակ
(բրենդի).
լիկյորներ.
ալկոհոլային կոկտեյլներ.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, այն է՝ ռեստո
րանների և սրճարանների ծառայություններ.
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20212063		

(111) 34493

(220) 27.09.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 27.09.2031
(730) «Քայրա քեյր» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն
թաղ. 1, շ. 41, բն. 56, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(511)
դաս 24. գործվածքներ և նրա փոխա
րինիչներ. սպիտակեղեն տնային տնտեսության
համար. վարագույրներ մանածագործվածքից
կամ պլաստմասսայից:
____________________

(210) 20212080		

(111) 34494

(220) 29.09.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 29.09.2031
(730) Նորայր Իկարյան, ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ,
Եղեգնաձոր, Պռոշյան փող., տուն 13, AM
(442) 18.10.2021
(540)

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

40
40

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

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

(210) 20212085		

(111) 34495

(220) 30.09.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 30.09.2031
(730) Րաֆֆի Մուրադյան, Երևան, Օրբելի 33,
բն. 6, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումն եր. արդյունա
բերական վերլուծումն երի, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության
և նույնականացման ծառայություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրային ապա
հովման նախագծում և մշակում:
____________________

(210) 20212094		

(111) 34496

(220) 01.10.2021

(151) 15.03.2022

03/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 01.10.2031
(730) «Մայնդ սենթր» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի
Զարյան 22 ա, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(526) «Center» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41.
ակադեմիաներ (ուսուցում).
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական
կամ
զվարճալի).
հեռակա
ուսուցում.
տեքստային
նյութերի
հրապարակում,
բացառությամբ
գովազդային
նյութերի.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
կրթության ոլորտին վերաբերող տեղեկա
տվության տրամադրում.
քննությունների
անցկացում.
նախադպրոցական հաստա
տություններ
(կրթություն).
գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
սեմինարների կազմակերպում և անցկա
ցում.
գիտաժողովների (սիմպոզիումների)
կազմակերպում և անցկացում.
վարպե
տաց դասերի կազմակերպում և անց
կացում
(ուսուցում).
մասնագիտական
վերա
պատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20212122		
(111) 34497
(220) 05.10.2021
(151) 15.03.2022
			(181) 05.10.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Լուսինե
Սահակյան Հայես Լևոնի, Երևան 0019,
Անտառային 160/9, բն. 1, AM
(442) 18.10.2021

41
41

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(540)

(210) 20212126		

(111) 34499

(220) 06.10.2021

(151) 15.03.2022

03/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 06.10.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Լուսինե
Սահակյան Հայես Լևոնի, Երևան 0019,
Անտառային 160/9, բն. 1, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, դեղին, մանուշակագույն, թանաքագույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ` բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________
(210) 20212125		

(111) 34498

(220) 05.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 05.10.2031
(730) «Պրիմուս մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոս
75, բն. 126, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավելում:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, սպիտակ, կապույտ և ոսկեգույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). ապիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________

(210) 20212148		

(111) 34500

(220) 11.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 11.10.2031
(730) Բեյջեն (Բեյջինգ) Քո., Լթդ, CN
(442) 01.12.2021

42
42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(310) 55338382 (320) 19.04.2021
55338390		
19.04.2021
55351901		
19.04.2021
55367593		
19.04.2021
55343593		
19.04.2021
(540)

(330) CN
CN
CN
CN
CN

03/2

№ՄԱՍ 1

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
քիմիա-դեղագործական
պատրաստուկներ.
դեղա
միջոցներ. կենսաբանական պատրաս
տուկներ բժշկական նպատակների համար.
քիմիական պատրաստուկներ դեղագործական
նպատակների համար. ներարկային դեղա
գործական արտադրանք. դեղամիջոցների
հումք. կենսաբանական պատրաստուկներ.
դաս 35. դեղագործական պատրաս
տուկների մեծածախ և մանրածախ վաճառք.
դաս 40. քիմիական նյութերի մշակում և
վերամշակում.
դաս 42. հետազոտություններ քիմիայի
բնա
գավառում. կլինիկական փորձարկումներ.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. հետա
զո
տություններ
կենսաբանության
բնագա
վառում.
դաս 44. հեռաբուժման ծառայություններ.
առողջապահական ծառայություններ. թերա
պևտիկ
ծառայություններ.
խորհուրդներ
առողջության
հարցերով.
բժշկական
խորհրդատվություն:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________
(210) 20212149		

(111) 34501

(220) 11.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 11.10.2031
(730) Բեյջեն (Բեյջինգ) Քո., Լթդ, CN
(442) 01.12.2021
(310) 55361428 (320) 19.04.2021 (330) CN
55367566
19.04.2021
CN
55354012		
19.04.2021
CN
55362949		
19.04.2021
CN
55337538		
19.04.2021
CN

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ։
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
քիմիա-դեղագործական
պատրաստուկներ.
դեղամիջոցներ. կենսաբանական պատրաս
տուկներ բժշկական նպատակների համար.
քիմիական պատրաստուկներ դեղագործական
նպատակների համար. ներարկային դեղա
գործական արտադրանք. դեղամիջոցների
հումք. կենսաբանական պատրաստուկներ.
դաս 35. դեղագործական պատրաս
տուկների մեծածախ և մանրածախ վաճառք.
դաս 40. քիմիական նյութերի մշակում և
վերամշակում.
դաս 42. հետազոտություններ քիմիայի
բնագավառում. կլինիկական փորձարկումներ.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. հետա
զո
տություններ
կենսաբանության
բնագա
վառում.
դաս 44. հեռաբուժման ծառայություններ.
առողջապահական ծառայություններ. թերա
պևտիկ
ծառայություններ.
խորհուրդներ
առողջության հարցերով. բժշկական խորհրդա
տվություն:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212162		

(111) 34502

(220) 12.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 12.10.2031
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(730)
«Ինտերնացիոնալ»
Կոմիտասի պող., շ. 16, AM

ՍՊԸ,

Երևան,

(442) 01.11.2021
(540)

օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ նարնջագույն, բաց և մուգ վարդագույն,
բաց և մուգ մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային

(526) «FUSION CUISINE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. ռեստորաններիի ծառայություններ:
____________________

(210) 20212174		
(220) 13.10.2021

03/2

№ՄԱՍ 1

(111) 34503
(151) 15.03.2022

			(181) 13.10.2031
(730) «Լեգալ սփորթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Մալաթիա-Սեբաստիա, Սվաճյան 32, բն. 29, AM
(442) 01.11.2021
(540)

համակցությամբ:
(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ, այն է՝ միջնորդություն վեճերը լուծե
լու հարցում. արբիտրաժի ծառայություններ.
իրավաբանական ծառայություններ, այն է՝
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության
հարցերով. գործերի կառավարում հեղինակային
իրավունքի բնագավառում. հսկողություն մտա
վոր սեփականության բնագավառում իրավա
բանական անձանց համար. իրավաբանական
հետազոտություններ. դատարանի իրավունք
ների ներկայացում. վեճերի այլընտրանքային
(արտադատարանային) լուծման ծառայություն
ներ. իրավաբանական փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապ
ված իրավաբանական ծառայություններ. իրա
վաբանական խորհրդատվություն մրցույթների
հայտերին արձագանքելու վերաբերյալ. իրա
վաբանական հսկողության ծառայություններ.
իրավաբանական խորհրդատվություն արտո
նագրային քարտեզագրման ոլորտում. իրա
վաբանական
ծառայություններ
ներգաղթի
ոլորտում. փաստաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20212194		

(111) 34504

(220) 15.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 15.10.2031
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(526) «LEGAL SUPPORT» և «ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» արտահայտությունները և
«LLC» գրառումն ինքնուրույն պահպանության
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44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

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

(210) 20212196		

(111) 34505

(220) 15.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 15.10.2031
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM
(442) 16.11.2021
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի), այն է՝ գինիներ, օղի, բալի
օղի, բրենդի, ջին:
____________________

(210) 20212206		

(111) 34507

(220) 18.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 18.10.2031
(730) Դավիթ Վլադիմիրի Մինասյան, ՀՀ,
Երևան, Ազատամարտիկների փ., 4-րդ նրբ.,
տուն 28, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի), այն է՝ գինիներ, օղի, բալի
օղի, բրենդի, ջին:
____________________

(210) 20212198		

(111) 34506

(220) 15.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 15.10.2031
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(511)
դաս 29. խավիար. պահածոյացված մրգեր.
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի
խտածոներ. մուրաբաներ. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկ
ված բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն.
պանիրներ. կաթ. ջերմային մշակման ենթարկ
ված մրգեր. միս. խոզապուխտ. բանջարեղենի
ապուրներ. կաթնամթերք. բեկոն. նրբերշիկ.
բանջարեղենային աղցաններ. մրգային աղցան
ներ. պահածոյացված սնկեր. մրգային չիպ
սեր. պահածոյացված միս. խոզի միս. մրգային
պահածոներ. մսի պահածոներ. բանջարեղենի
պահածոներ. կոմպոտներ. թթվասեր. բադ
րիջանի խավիար. պահածոյացված հատապ
տուղներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
մշակված բանջարեղեն. մշակված մրգեր. կաթ
նաթթվային ըմպելիքներ.
դաս 30. նշով խմոր. թխվածքաբլիթ. կոն
ֆետներ. վաֆլիներ. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի
բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամել
ներ (կոնֆետներ). հացահատիկային արտադ
րանք. թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ.
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

համեմունքներ. շաքարով հրուշակեղեն. նրբաբ
լիթներ. քաղցրաբլիթներ. ալ յուրից պատրաստ
ված ուտելիքներ. փոշի հրուշակեղենի համար.
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի
համար. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
սոուսներ (համեմունքներ). հրուշակեղեն նշի
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. աղի բլիթներ. թեյի
հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. պահածոյացված բանջարանո
ցային խոտեր (համեմունքներ). մարինադներ.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բարկահամ բլիթ
ներ. խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
մրգային հրուշակեղեն. սուրճի լցված պարկուճ
ներ։
____________________

(210) 20212242		

(111) 34508

(220) 22.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 22.10.2031
(730) «Լյուսինկա» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի
19/94, AM

03/2

№ՄԱՍ 1

քննությունների անցկացում. նախադպրոցական
հաստատություններ (կրթություն). գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում).
մասնագիտական
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում.
զգեստավորված դիմակահանդեսների կազմա
կերպում զվարճությունների համար. նոու-հաու
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական
ծառայություններ:
____________________

(210) 20212275		

(111) 34509

(220) 26.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 26.10.2031
(730) «Վ.Ն.Վ. կլինիկ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Ն.Չարբախ փ. 5, տուն 40, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(442) 01.11.2021
(540)

(526) «Dental Clinic» և «ստոմատոլոգիական
(526) «ուսումնական կենտրոն» գրառումն ինքն

կլինիկա» արտահայտություններն ինքնուրույն

ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

և մանուշակագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական
դաստիարակություն. կրթադաստիարակչական
ծառայություններ. կրթության ոլորտին վերա
բերող
տեղեկատվության
տրամադրում.

բաց և մուգ կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 40. ատամնատեխնիկների ծառայու
թյուններ.
դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն.
ստոմատոլոգիա:
____________________
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(210) 20212281		

(111) 34510

(220) 27.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 27.10.2031
(730) «Ֆլայուան Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան,
Զավարյան 8, բն. 3ա, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագույն, մուգ կապույտ, կապույտ, կարմիր
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

(210) 20212296		

(111) 34511

(220) 28.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 28.10.2031
(730) Անժելա Գագիկի Խաչատրյան,
Երևան, Տերյան 19, բն. 39, AM

ՀՀ,

(442) 16.11.2021
(540)

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. ծովամթերք և ծովամթեր
քից պատրաստված աղցաններ և տարբեր
ճաշատեսակներ. պահածոյացված, սառեց
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ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկ
ված մրգեր. դոնդող. մուրաբաներ. կոմպոտներ.
պահածոյացված և սառեցված լոբազգիներ.
ձվեր. կաթ և կաթ
նամ
թերք. սննդա
յին յու
ղեր
և ճարպեր. մսամթերք. խորոված բանջարեղեն
և խորոված միս. տապակած միս. բուրգերներ.
բեկոն. նրբերշիկ. հոթ-դոգեր. սթեյք. արտադ
րանք թռչնամսից. ջերմային մշակման ենթարկ
ված հավի միս. հավի մսից արտադրանք. հավի
մսի պարունակությամբ թեթև նախաճաշեր.
պանիրներ. մշակված մրգերից կամ կաթնա
յին արտադրանքից պատրաստված աղանդեր.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիք
ներ. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
նուշի կաթի հիմքով.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. տապիոկա և սագո. քաղցրավենիք և
հրուշակեղեն. պաղպաղակ. շաքար. մեղր. մաթ.
խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. աղ. մանա
նեխ. քացախ. սոուսներ (համեմունք). սոուս
ներ, այն է՝ սոուսներ մակարոնեղենի համար.
պեստո (սոուս). սոյայի սոուս. տոմատի սոուս.
կետչուպ (սոուս). խոհարարական նպատակ
ներով օգտագործվող խոտաբույսեր (համե
մունքներ). ամոքանք և համեմանք. սննդային
սառույց. համեմունքներ աղցանների համար.
թանձր ամոքանք. բուտերբրոդներ. սենդվիչ
ներ. հավով սենդվիչներ. կոտլետով բուլկի
ներ (բուրգերներ). հավի կոտլետով բուլկիներ
(բուրգերներ). խճողակով լցոնված փաթաթված
բլիթի տեսքով սենդվիչներ. հավի խճողակով
լցոնված փաթաթված բլիթի տեսքով սենդվիչ
ներ. տորտիլաներ. պիտա հաց. ռուլետներ.
լցոնված ռուլետներ. հավի մսով լցոնված ռու
լետներ. կուտապներ. հավի մսով կուտապներ.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). շոկոլա
դային աղանդեր (հրուշակեղեն). կակաոյով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպե
լիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի
հիմքով ըմպելիքներ. երիցուկի հիմքով ըմպե
լիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. շոկո
լադի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
հանրային սննդի կազմակերպում:
____________________
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(210) 20212302		

(111) 34512

(220) 29.10.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 29.10.2031
(730) Վահե Բաբիկյան, Երևան, Բագրատունյաց
նրբ. 1, շ. 9, բն. 51, AM
(442) 16.11.2021
(540)

նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. հյուրանոցների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում հյուրանոցնե
րում. ինքնասպասարկման ռեստորանների
ծառա
յություններ. խորտկարանների ծառա
յություններ. բարերի ծառայություններ. մոթել
ների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
նարգիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(526) «MOBILE» գրառումն ինքնուրույն պահ

(210) 20212326		

(111) 34514

պանության օբյեկտ չէ:

(220) 02.11.2021

(151) 15.03.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

			(181) 02.11.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Անահիտ
Չուլաքյան, Երևան, Արաբկիր 49, տուն 14, AM

սև, սպիտակ, դեղին և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. հեռախոսների, հեռախոսներին
կից սարքավորումների և պարագաների
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ:
____________________

(210) 20212323		

(111) 34513

(220) 01.11.2021

(151) 15.03.2022
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(442) 16.11.2021
(540)

			(181) 01.11.2031
(730) «Գոռ և Գոհար» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք.
Գորիս, Անկախության փ., տուն 50, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ վարդագույն, երկնագույն և մոխրագույն

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. լոգոպեդիա. առողջապահական
ծառայություններ.
ֆիզիոթերապիա.
հոգե
բանների
ծառայություններ.
թերապևտիկ
ծառայություններ.
սահմանափակ
հնարա
վորություններով անձանց համար բժշկական
խորհրդատվություն. բժշկական կլինիկաների
ծառայություններ.
մանուալ
թերապիա
(քիրոպրակտիկա). առողջապահական ծառա
յու
թյուններ. ապաքինվողների համար տների
ծառայություններ. խորհուրդներ առողջության
հարցերով:
____________________
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(210) 20212327		

(111) 34515

(220) 02.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 02.11.2031
(730)
«Արմմետ»
ՍՊԸ,
ՀՀ,
Երևան,
Վ.Համբարձումյան 119, բն. 28, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, մոխրագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ալյուրից պատրաստված ուտե
լիքներ:
____________________

(210) 20212328		

(111) 34516

(220) 02.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 02.11.2031
(730) Հայկ Սամվելի Աջապահյան, ՀՀ, Երևան,
Տ.Մեծի պ. նրբ., շ. 2, բն. 1, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
դեղին գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 25. կոշկեղեն. գուլպաներ (եր
կար). գուլպաների կրկնակրունկներ. տրիկո
տաժեղեն. կիսակոշիկներ. ներքնազգեստ.
գոտիներ (հագուստ). շալեր. սվիտերներ պու
լովերներ.
կարճագուլպաներ.
շապիկներ
(բլուզներ). հագուստ. մորթիներ (հագուստ).
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զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ (հագուստ).
կոստյումն եր. բրիջիներ. տաբատներ. վերնազ
գեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). տրիկոտաժե
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ).
շրջազգեստներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն.
մուշտակներ. պիժամաներ. զգեստներ. վերար
կուներ. համազգեստ. բաճկոններ (հագուստ).
լողավարտիքներ.
լողազգեստներ.
կոշիկ
ներ. բոդի (կանացի ներքնազգեստ). հագուստ
մարմն ամարզիկների համար. կաշվե հագուստ.
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. գոտիքսակներ (հագուստ). կիսատաբատաձև շրջազ
գեստներ. սարաֆաններ. կիսատաբատներ
(ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ. կիմո
նո. գլխարկներ. գլխաշորեր.
դաս 30. նշով խմոր. թխվածքաբլիթ. կոն
ֆետներ. վաֆլիներ. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի
բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամել
ներ (կոնֆետներ). հացահատիկային արտադ
րանք. թեյ. շոկոլադ.
նշակարկանդակներ.
համեմունքներ. շաքարով հրուշակեղեն. նրբաբ
լիթներ. քաղցրաբլիթներ. ալ յուրից պատրաստ
ված ուտելիքներ. փոշի հրուշակեղենի համար.
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի
համար. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
սոուսներ (համեմունքներ). հրուշակեղեն նշի
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. աղի բլիթներ. թեյի
հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. պահածոյացված բանջարանո
ցային խոտեր (համեմունքներ). մարինադներ.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բարկահամ բլիթ
ներ. խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
մրգային հրուշակեղեն. սուրճի լցված պարկուճ
ներ.
դաս 40. հագուստի կարում. մորթիների
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների
տպագրում. բրդի մշակում. մորթու մշակում.
դերձակների
ծառայություններ.
ներկման
ծառայություններ. մանածագործական իրերի
ներկում. գործվածքների, մանածագործական
իրե
րի մշա
կում. թղթի մշա
կում. կաշ
վի մշա
կում. լուսանկարների տպագրում. պոլիգրա
ֆիա. օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական
հորինվածքի կազմում.
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դաս 41. գրքերի հրատարակում. կրթու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. կրկնօրինակում. գրքերի և պար
բերականների առցանց հրապարակում. հրա
պարակումն եր
էլեկտրոնային
սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի կատարում. տեքստերի խմբագ
րում. գեղագիրների ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում.
դաս 42. արդյունաբերական դիզայն.
դիզայներների ծառայություններ փաթեթավոր
ման բնագավառում. հագուստի մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
գեղարվեստա
կան ձևավորում (արդյունաբերական դիզայն).
ինտերիերի դիզայն. այցեքարտերի ձևավո
րում. բաժակների, կպչուն պիտակների, գրքե
րի, նոթատետրերի, բացիկների, նկարչական
ալբոմն երի, տուփերի, էկո գրիչների դիզայն:
____________________

(210) 20212330		

(111) 34517

(220) 02.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 02.11.2031
(730) «Իթնէքթ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ, Գ.
Հովսեփյան 9/5, AM

(210) 20212331		

(111) 34518

(220) 02.11.2021

(151) 15.03.2022

03/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 02.11.2031
(730) «Իթնէքթ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ, Գ.
Հովսեփյան 9/5, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սննդամթերքով և խմիչքներով ապա
հովման ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20212334		

(111) 34519

(220) 02.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 02.11.2031
(730) Սյուզաննա Մարգարյան, ՀՀ, Երևան
0078, Բաշինջաղյան 181, բն. 23, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(442) 16.11.2021
(540)

(526) «photo studio» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ և բաց շագանակագույն, սպիտակ և բաց

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. սննդամթերքով և խմիչքներով
ապահովման ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ:
____________________

մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 40. լուսանկարչական ժապավենների
հայտածում.
լուսանկարների
տպագրում.
լուսանկարչական հորինվածքի կազմում.
դաս
41.
լուսանկարչություն.
լուսա
նկարչական ռեպորտաժներ. տեսագրու
թյուն
ների մոնտաժում. տեսագրում. տեսա
նյութերի
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների
համար. միկրոֆիլմերի ստեղծում:
____________________

50
50

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(210) 20212341		

(111) 34520

(210) 20212360		

(111) 34522

(220) 03.11.2021

(151) 15.03.2022

(220) 05.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 03.11.2031
(730) «Պրիմուս մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոս
75, բն. 126, AM

			(181) 05.11.2031
(730) Հայաստանի ազգային սկաուտական
շարժում ՀԿ, Երևան, Արամի 70, բն. 20, AM

(442) 16.11.2021
(540)

(442) 16.11.2021
(540)

03/2

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(511)
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավելում:
____________________

(210) 20212355		

(111) 34521

(220) 05.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 05.11.2031
(730) Արթուր Արսենյան, Երևան, Արամի 48, բն.
66, AM
(442) 16.11.2021
(540)

ծիրանագույն, կարմիր, բաց և մուգ երկնագույն,
նարնջագույն, կանաչ և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում.
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու
թյուններ. ֆիզիկական դաստիարակություն.
սպորտային մրցումների կազմակերպում:
____________________

(210) 20212364		

(111) 34523

(220) 08.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 08.11.2031
(730)
«Նավասարդ-ագրո»
ՍՊԸ,
ՀՀ,
Գեղարքունիքի մարզ, Վարսեր փ. 7, նրբ. 2,
տուն 6, AM
(511)
դաս 33. գինիներ. բրենդի. օղի. ռոմ.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
վիսկի. լիկյորներ. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ.
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ.
ապերիտիֆներ. սիդրեր. տանձի սիդր. բալի
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. գինի խաղողի
չանչերից. սպիրտային լուծամզուքներ:
____________________

(442) 16.11.2021
(540)

(526) «ԱԳՐՈ» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:

51
51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
համակցությամբ:
(511)
դաս 29. խավիար. պահածոյացված մրգեր.
կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի խտածոներ.
մուրաբաներ. պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. պանիրներ. կաթ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. միս.
խոզապուխտ.
բանջարեղենի
ապուրներ.
կաթնամթերք.
ձվեր.
բանջարեղենային
աղցաններ. մրգային աղցաններ. պահա
ծոյացված սնկեր. պահածոյացված լոբազգիներ.
մրգային չիպսեր. պահածոյացված միս. խոզի
միս. մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
բանջարեղենի
պահածոներ.
կոմպոտներ.
թթվասեր. տոմատի մածուկ. բադրիջանի
խավիար. պահածոյացված հատապտուղներ.
մշակված բանջարեղեն. մշակված մրգեր.
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ.
դաս 35. դաս 29-ում նշված ապրանքների
վաճառք:
____________________

վամիջոցներով.
ներմուծման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ.
համացանցի միջոցով տրամադրվող գովազ
դային ծառայություններ.
ռադիոգովազդ.
հեռուստագովազդ.
ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում.
նորաձևության
ցուցադրության կազմակերպում գովազդա
յին նպատակներով. ցուցահանդեսների կազ
մակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով.
ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. նմուշների տարածում. մարքեթինգ
(շուկայավարում). գովազդային նյութերի առա
քում. գործարար տեղեկատվության տրամադ
րում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. օգտագործողների կարծիքների տրա
մադրում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. գովազդային ժամանակի վարձույթ
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր միջոց
ներում. տեղեկատվության հավաքում տվյալ
ների համակարգչային հիմն ապաշարներում.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և

(210) 20212367		

(111) 34524

ծառայությունների ընտրության հարցում։

(220) 08.11.2021

(151) 15.03.2022

կանաչ, կանաչ և շագանակագույն գունային

			(181) 08.11.2031
(730) Բրենդզ ֆոր Լեսս (ԲիԷֆԷլ) ՖԶՔՕ, AE
(442) 16.11.2021
(540)

03/2

№ՄԱՍ 1

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20212376		

(111) 34525

(220) 08.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 08.11.2031
(730) Արփի Վալերիկի Բաբայան, ՀՀ, Երևան,
Հրազդանի 29/2, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպատա
կով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ

52
52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն, կարմիր և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 16. ալ
բոմներ. նկար
ներ. էս
տամպ
ներ (փորագրանկարներ). հենակալներ գրքերի
համար. հենաձողիկներ նկարիչների համար.
ջրաներկեր. ճարտարապետական մանրա
կերտներ. գրիֆելներ.
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրա
կան ստեղծագործություններ. նկարներ շրջա
նակված կամ չշրջանակված. մատիտներ.
տպարանային կլիշեներ. ասեղնագործության
նմուշներ (սխեմաներ). նկարիչների վրձիններ.
տետրեր. տպատառեր. կատալոգներ. նկարա
կալներ. գունավիմագրիչներ. տպարանային
տառամարմիններ (թվային և տառային). գծագ
րական կորաքանոններ. փոխադրանկարներ.
գծանկարչական տպագիր նյութեր. գծագրական
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. դիագ
րամն եր (տրամագրեր). գրչատուփեր. գրենա
կան պիտույքներ. ներկանյութով ժապավեններ.
լուսանկարներ. գործվածք կազմարարական
աշխատանքների համար. գծագրագործիքա
տուփեր. արձանիկներ, պատկերներ պապիեմա
շեից. շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա).
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ.
փորագրման
տախտակներ.
հեկտոգրաֆ
ներ. տպագիր արտադրանք. տպագրական
հրատարակություններ. վիմատիպ նկարներ.
ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. յուղան
կարատիպեր. ներկապնակներ նկարիչների
համար. թղթագրենական ապրանքներ. պաս
տելներ (գունամատիտներ). տրաֆարետների
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ.
կտավն եր նկարների համար. լուսափորագ
րանկարներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. գլանատիպներ.
կազմարարական նյութեր. թելեր կազմարարա
կան աշխատանքների համար. հարմարանքներ
գլխազարդեր պատրաստելու համար. նկա
րելու վրձիններ. ստվարաթուղթ փայտանյու
թից (գրասենյակային պիտույքներ). թղթե կամ
ստվարաթղթե տուփեր. գրաֆինների թղթե
տակդիրներ. գրելու վրձիններ. գրելու պիտույք
ներ. թուղթ նկարչության և գեղագրության
համար. թռուցիկներ (գովազդային թերթիկ
ներ). թղթե բաններներ. գունազարդման գրքեր.
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դաս 42. արդյունաբերական դիզայն.
գեղարվեստական դիզայն. գեղարվեստական
ձևավորում (արդյունաբերական դիզայն). ինտե
րիերի դիզայն. բաժակների, ափսեների, փայտե
տակամանների, շապիկների, բարձերի, ձեռա
գործ և ուսուցողական փափուկ խաղալիքների,
փայտե նոթատետրերի, գրչամանների, կախա
զարդերի, բրելոկների, ժամացույցների, պատի
փայտե նկարների, կավե մեծ ամանների, զար
դատուփերի,
հուշանվերների,
մանկական
փայտե խաղերի, պայուսակների դիզայն։
____________________

(210) 20212381		

(111) 34526

(220) 09.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 09.11.2031
(730) «Ագբա լիզինգ» վարկային կազմա
կերպություն ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Վ.
Սարգսյան 10, 132-133 տարածք, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(526) «leasing» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ կանաչ և մուգ կապույտ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
բնակարանների վարձակալություն. գյուղա
տնտեսական ձեռնարկությունների վարձակա
լություն.
ֆինանսական
վարձակալություն.
վարձակալական վճարների գանձում. գրա
սենյակների վարձակալություն (անշարժ գույք)։
____________________

(210) 20212382		

(111) 34527

(220) 09.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 09.11.2031
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(730) «Ագբա լիզինգ» վարկային կազմա
կերպություն ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Վ.
Սարգսյան 10, 132-133 տարածք, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(526) «leasing» գրառումն ինքնուրույն պահպա
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. դեղագործական պատրաս
տուկների,
դեղամիջոցների,
բժշկական
պարագաների,
բժշկական
սարքերի
և
գործիքների մանրամեծածախ վաճառքի և
ներմուծման ծառայություններ. դեղատների
կողմից մատուցվող առևտրի ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ կանաչ և մուգ կապույտ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
բնակարանների վարձակալություն. գյուղա
տնտեսական ձեռնարկությունների վարձակա
լություն.
ֆինանսական
վարձակալություն.
վարձակալական վճարների գանձում. գրա

(210) 20212425		

(111) 34529

(220) 16.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 16.11.2031
(730) Բիուզանդ Քէյվանեան Սառլ, LB
(442) 01.12.2021
(540)

սենյակների վարձակալություն (անշարժ գույք)։
____________________

(210) 20212385		

(111) 34528

(220) 09.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 09.11.2031
(730) «Մեդֆարմատեկ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010,
Վարդանանց 18/1, գրասենյակ 358, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(526) «ARAK» բառը և արաբական տառերով
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ, մուգ կապույտ, երկնագույն,
կանաչ, սպիտակ և դարչնագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 33. արակ:
____________________

(210) 20212433		

(111) 34530

(220) 17.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 17.11.2031
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(730) Տիգրան Արզաքանցյան, ՀՀ, Գեղար
քունիքի
մարզ,
ք.
Գավառ,
Զորավար
Անդրանիկի 20, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(210) 20212438		

(111) 34532

(220) 18.11.2021

(151) 15.03.2022
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			(181) 18.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 01.12.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(511)
դաս 12. շարժիչային ցամաքային տրանս
պոր
տային միջոցներ, այն է՝ մարդատար
ավտոմոբիլներ:

կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. հասարակական - քաղաքական
գործունեություն.
քաղաքական
ժողովների
կազմակերպում:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212439		

(111) 34533

(220) 18.11.2021

(151) 15.03.2022

(210) 20212436		

(111) 34531

(220) 17.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 17.11.2031
(730) Կալիսյան Ագոպ Անտրանիկի, ՀՀ, ք.
Վանաձոր, Ռ.Մելիքյան 13, AM

			(181) 18.11.2031
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ.
43, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(442) 01.12.2021
(540)

(526) «Restaurant & Fastfood» և «Since 1957»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
արագ սննդի ծառայություններ. սննդամթերքի
պատրաստում և առաքում:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ.
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող
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55
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ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սպիտակ, մուգ և բաց մոխրագույն և

(210) 20212440		

(111) 34534

(220) 18.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 18.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 01.12.2021
(540)

(511)
դաս 12. շարժիչային ցամաքային տրանս
պոր
տային միջոցներ, այն է՝ մարդատար
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20212441		

(111) 34535

(220) 18.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 18.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 01.12.2021
(540)

(511)
դաս 12. շարժիչային ցամաքային տրանս
պոր
տային միջոցներ, այն է՝ մարդատար
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20212474		

(111) 34536

(220) 19.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 19.11.2031
(730) «Հյումանայզ սերվիսիս» ՍՊԸ,
Երևան, Դավիթ Անհաղթ 23/4, AM
(442) 16.12.2021

ՀՀ,

սև գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. հայ
տարարությունների
փակցնում.
ներմուծման-արտահանման գործակալություն
ների ծառայություններ. առևտրային տեղեկատ
վության
գործակալությունների
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
գովազդային նյութերի տարածում. լուսապատ
ճենահանման ծառայություններ. աշխատանքի
վարձելու գործակալությունների ծառայություն
ներ. գրասենյակային սարքերի և ապարատ
ների վարձույթ. հաշվապահական գրքերի
վարում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. խորհր
դատվություն
գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդատ
վություն
գործարարության
կառավարման
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ.
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային նյու
թերի առաքում. օգնություն առևտրային կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում. գովազդային նյութերի նորա
ցում. նմուշների տարածում. գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի
ուսումն ասիրություն. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. հետազոտություններ գոր
ծարարության
ասպարեզում.
գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
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բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
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գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության կառավարում. մարքեթինգ (շուկայա
վարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
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րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում միջնորդական բիզնես
ծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
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չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների ման
րամեծածախ առևտուր.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդագ
րությունների փոխանցում. հեռուստահեռարձա
կում. հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ
տրամադրելու ծառայություններ. հեռագրա
կապ. հեռախոսակապ տրամադրելու ծառա
յություններ. հեռախոսակապ. բաժանորդային
հեռագրակապի (տելեքսի) ծառայություններ.
լրատվական գործակալությունների ծառայու
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում.
ռադիոհեռախոսակապ. համակարգչային տեր
մինալներով իրագործվող կապ. համակարգչի
միջոցով հաղորդագրությունների և պատկեր
ների փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. հեռահա
ղորդակցության ոլորտում տեղեկատվության
տրամադրում.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի
այլ միջոցների օգտագործմամբ). հաղորդագ
րությունների փոխանցման ապարատուրայի
վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. ֆաքսիմի
լային ապարատների վարձույթ. մոդեմն երի
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի սար
քավորման վարձույթ. հեռախոսային ապա
րատների վարձույթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություն
ներ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
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միացման ապահովում. հեռահաղորդակցա
կան միացումն երի և երթուղավորման ծառա
յություններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. համացանցի հասանե
լիության ժամանակի վարձույթ. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ինտերնետում բանավեճային համա
ժողովն երի
հասանելիության
ապահովում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. շնորհավո
րական բացիկների առցանց փոխանցում. թվա
յին ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայու
թյունների տրամադրում. առցանց համաժողով
ների ապահովում, տրամադրում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
սմարթֆոնների վարձույթ.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
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դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողովն երի (սիմպոզիումն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառումն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացումն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
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կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան
դեսների կազմակերպում. ներկայացումն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորումն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակումն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
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և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. սենյա
կային ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
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թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում.
նավթի հանքավայրերի հետախուզում. հետա
զոտություններ
ֆիզիկայի
բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրային
ապահովման արդիականացում. խորհրդատ
վություն համակարգչային տեխնիկայի մշակ
ման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայ
քերի). համակարգչային ծրագրային ապահով
ման տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
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հարցերով. վեբսերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանություն
վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայո
ղության հարցերով. հետազոտություններ շրջա
կա
միջավայրի
պաշտպանության
բնագավառում. ինտերնետի համար որոնման
միջոցների
տրամադրում.
փաստաթղթերի
թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վերլուծու
թյուն
(ձեռագրաբանություն).
ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և
խորհրդատվության տրամադրում. անտառի
որակի գնահատում. բրդի որակի գնահատում.
քիմիական անալիզ. նավթային հանքավայրերի
հետազոտություններ շահագործման նպատա
կով. ճարտարապետական ծառայություններ.
հետազոտություններ մանրէաբանության բնա
գավառում. ծառայություններ քիմիայի բնագա
վառում.
հետազոտություններ
քիմիայի
բնագավառում. խորհրդատվություն ճարտա
րապետության հարցերով. հատակագծերի
մշակում շինարարության բնագավառում. տեխ
նոլոգիական հետազոտություններ. նավթահո
րերի
հսկողություն.
հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում.
նավթի հանքավայրերի հետախուզում. հետա
զոտություններ
ֆիզիկայի
բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրային
ապահովման արդիականացում. խորհրդատ
վություն համակարգչային տեխնիկայի մշակ
ման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման

61
61

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբկայ
քերի). համակարգչային ծրագրային ապահով
ման տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. վեբսերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանություն
վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայո
ղության
հարցերով.
հետազոտություններ
շրջակա միջավայրի պաշտպանության բնագա
վառում. ինտերնետի համար որոնման միջոց
ների
տրամադրում.
փաստաթղթերի
թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վերլուծու
թյուն
(ձեռագրաբանություն).
ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվության և
խորհրդատվության տրամադրում. անտառի
որակի գնահատում. բրդի որակի գնահատում.
հեռակա հասանելիության համակարգչային
համակարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ.
գիտական լաբորատորիաների ծառայություն
ներ. աուդիտ էներգետիկայի ոլորտում. վեբկայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն.
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) ծառայու
թյուն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ)
ոլորտում
խորհրդատվություն.
գիտական
հետազոտություններ. սերվերների հոսթինգ.
կլինիկական
փորձարկումն եր.
տվյալների
պահեստային հեռապատճենման ծառայու
թյուններ. տվյալների էլեկտրոնային պահպա
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նում. համակարգչային տեխնոլոգիաների և
ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատվու
թյան տրամադրում վեբկայքերի միջոցով.
աշխարհագրական
քարտեզներ
կազմելու
ծառայություններ. «ամպային» հաշվարկման
ծառայություններ. տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների ծառայություններ, որոնք տրամադր
վում են արտաքին ռեսուրսների (աութսորսինգ)
հիման վրա. տեխնոլոգիական հարցերով
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ.
եղանակի տեսության ծառայություններ. համա
կարգչային անվտանգության ոլորտում խորհր
դատվություն. տեխնիկական փաստաթղթերի
կազմում. ինտերիերի դիզայն. բջջային հեռա
խոսների
ապակողպում.
համակարգչային
համակարգերի մոնիտորինգ անսարքություն
ները բացահայտելու համար. վեբ-կայքերի
տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում և
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայու
թյուններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում). խորհրդատվություն համացանցային
անվտանգության հարցերով. խորհրդատվու
թյուն տվյալների անվտանգության հարցերով.
տվյալների կոդավորման ծառայություններ.
համակարգչային համակարգերի հսկողություն
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների կոտ
րանքը հայտնաբերելու համար. անձնական
տվյալների էլեկտրոնային հսկողություն համա
ցանցի միջոցով տեղեկատվության գողությունը
հայտնաբերելու համար. վարկային քարտերով
գործարքների էլեկտրոնային հսկողություն
համացանցի միջոցով խարդախությունները
հայտնաբերելու համար. ծրագրային ապահով
ման մշակում ծրագրային ապահովման հրա
տարակման շրջանակներում. հարթակ որպես
ծառայություն (PaaS). համակարգչային հար
թակների կատարելագործում. այցեքարտերի
ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերու
թյան
ոլորտներում
հետախուզական
ծառայություններ. գիտական և տեխնոլոգիա
կան հետազոտություն արտոնագրային քարտե
զագրման
ոլորտում.
հետազոտություններ
շինարարական աշխատանքների ոլորտում.
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հետազոտություններ հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետազոտություն
ներ եռակցման ոլորտում. բժշկական հետազո
տություններ.
գովազդային
նյութերի
գրաֆիկական ձևավորում. հաշվիչների վար
ձույթ էլեկտրաէներգիայի սպառման հաշվառ
ման
համար.
էլեկտրոնային
առևտրի
գործարքների ժամանակ օգտագործողի վավե
րացման
ծառայություններ.
օգտագործողի
վավերացման ծառայություններ՝ օգտագործե
լով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան
առցանց ծրագրային ապահովման հավելված
ների համար.
դաս 45. անձնական թիկնապահների
ծառայություններ. ուղեկցում հասարակական
վայրերում (ընկերակցում). խուզարկուական
գործակալությունների ծառայություններ. հան
դիպումն երի կամ ծանոթությունների կազ
մակերպման ակումբների ծառայություններ.
գիշերային պահակային գործակալություն
ների ծառայություններ. գաղտնափականք
ների բացում. երեկոյան հագուստի վարձույթ.
դիակիզում. կորած մարդկանց որոնում. թաղ
ման ծառայություններ. թաղման բյուրոներ.
հագուստի վարձույթ. պահակային ծառայու
թյուններ. ամուսնության գործակալությունների
ծառայություններ. խորհրդատվություն ֆիզի
կական անվտանգության հարցերով. հորոս
կոպների կազմում. հրշեջ ծառայություն.
կրոնական հավաքների կազմակերպում. երե
խաների որդեգրման գործակալությունների
ծառայություններ. կոտրանքից պաշտպանող
անվտանգության համակարգերի հսկում. երե
խաների հրավիրովի դայակների ծառայու
թյուններ. ուղեբեռի ստուգում անվտանգության
նպատակով. տանտերերի բացակայության
ընթացքում բնակարանում բնակեցնելու ծառա
յություններ. ընտանի կենդանիների խնամք.
ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկատ
վության հավաքում. գտնված իրերի վերադարձ.
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում. ձեռ
նարկությունների անվտանգության վիճակի
ստուգում. հրդեհի ազդանշանիչների վարձույթ.
կրակմարիչների վարձույթ. արբիտրաժի ծառա
յություններ. խորհրդատվություն մտավոր սեփա
կանության հարցերով. գործերի կառավարում
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. մտա
վոր սեփականության լիցենզավորում. հսկողու
թյուն մտավոր սեփականության բնագավառում
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իրավաբանական անձանց համար. իրավաբա
նական հետազոտություններ. դատարանում
իրավունքների ներկայացում. ծրագրային ապա
հովման լիցենզավորում (իրավաբանական
ծառայություններ). դոմեն անունների գրանցում
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճե
րի այլընտրանքային (արտադատարանային)
լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող պահա
րանների վարձույթ. տոհմաբանական հետա
զոտություններ. հարսանեկան միջոցառումն երի
պլանավորում և կազմակերպում. սոցիալական
ցանցերի առցանց ծառայություններ. հատուկ
իրադարձությունների ժամանակ աղավն իների
արձակում. զմռսման ծառայություններ. իրա
վաբանական փաստաթղթերի նախապատրաս
տում. գողացված ապրանքների տեղորոշման
ծառայություններ. լիցենզիաների իրավաբանա
կան կառավարում. աստղագուշակների խորհր
դատվություն. հոգևոր խորհրդատվություն.
խաղաթղթերով գուշակողների ծառայություն
ներ. ոճաբանի խորհրդատվություն անձնական
զգեստների վերաբերյալ. անձնական նամա
կագրության խմբագրում. թաղման արարողու
թյունների անցկացում. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապ
ված իրավաբանական ծառայություններ. կրո
նական ծիսակարգերի անցկացում. շներին
զբոսանքի տանելու ծառայություններ. համա
ցանցում դոմեն անունների վարձույթ. կիմոնո
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում
(իրավաբանական ծառայություններ) ծրագ
րային ապահովման հրապարակման շրջա
նակներում. իրավաբանական հսկողության
ծառայություններ. քաղաքական ժողովն երի
կազմակերպում. իրավաբանական խորհրդատ
վություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. փաստաբանական ծառայություն
ներ. դռնապանների ծառայություններ. հոգե
բանական խորհրդատվություն ծանր կորստի
դեպքերում. փրկարարական ծառայություններ.
իրավաբանական ծառայություններ ներգաղթի
ոլորտում. Տարո քարտերով գուշակությունների
ծառայություններ երրորդ անձանց համար.
կանոնադրական
համապատասխանության
աուդիտ. օրենսդրական համապատասխանու
թյան աուդիտ:
____________________

63
63

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(210) 20212480		

(111) 34537

(220) 22.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 22.11.2031
(730) Հայկ Դավթի Սարգսյան, ՀՀ, Երևան,
Դավթաշեն 9, տուն 27, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, մուգ
և բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ
(511)
դաս 9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական,
երկրաբաշխական,
լու
սանկարչական, կինոնկարահանման, տեսալ
սողական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ
ման, զննման, փրկարարական և ուսուցման
սարքեր և գործիքներ. էլեկտրականության
բաշխման կամ սպառման կարգավորման կամ
վերահսկման, հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման սարքեր և գործիք
ներ. ձայնի, պատկերի կամ տեղեկատվության
գրառման, հաղորդման, վերարտադրման կամ
մշակման սարքեր և գործիքներ. գրառված
և ներբեռնվող տեղեկակիրներ. համակարգ
չային ծրագրային ապահովում. թվային կամ
անալոգային տեղեկատվության գրառման և
պահպանման դատարկ տեղեկակաիրներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմն եր. դրամարկղային ապարատներ.
հաշվիչ սարքեր. համակարգիչներ և համա
կարգիչներին կից սարքեր. սուզազգեստներ.
ջրասուզակների դիմապանակներ. ականջի
ներդրակներ ջրասուզակների համար. քթասեղ
միչներ ջրասուզակների և լողորդների համար.
ջրասուզակների ձեռնոցներ. շնչառական ապա
րատներ ստորջրյա լողի համար. կրակմարիչ
ներ.
դաս 14. ազ
նիվ մե
տաղ
ներ և դրանց
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր. զար
դեր. թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.
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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
հագուստ
կենդանիների համար.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ. զարդաքուղ և ասեղ
նագործված իրեր. շքերիզային ժապավեններ և
ծապավենակապեր. կոճակներ. սեղմակոճակ
ներ. կեռիկներ և ամրօղակներ. գնդասեղներ
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. մազերի
զարդեր. դնովի մազեր:
____________________

(210) 20212485		

(111) 34538

(220) 22.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 22.11.2031
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդաստրիս ԷֆԶեթ-ԷլԷլՍի, AE
(442) 01.12.2021
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. պարա
գաներ ծխողների համար. լուցկիներ. ծխա
խոտային մելաս:
____________________

(210) 20212493		

(111) 34539

(220) 23.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 23.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 01.12.2021
(540)

(511)
դաս 12. շարժիչային ցամաքային տրանս
պոր
տային միջոցներ, այն է՝ մարդատար
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

64
64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(210) 20212497		

(111) 34540

(220) 23.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 23.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 01.12.2021
(540)

(511)
դաս 12. շարժիչային ցամաքային տրանս
պորտային միջոցներ, այն է՝ մարդատար
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20212498		

(111) 34541

(220) 23.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 23.11.2031
(730) Ֆլորա Մանուկի Մարտիրոսյան, ՀՀ,
Երևան, Նոր Նորքի զանգվ. 9, Վիլնյուսի 101,
բն. 16, AM
(442) 01.12.2021
(540)
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(վարժասարքեր). անակնկալներով խաղեր
խաղարկումների համար. տնային խաղեր.
խաղեր. տիկնիկներ. տոնածառերի զարդա
րանքներ,
բացառությամբ
լամպերի,
մոմերի
և
հրուշակեղենի.
տակդիրներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. սարքեր
խաղերի
համար.
գլուխկոտրուկներ՝
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ). գեղադիտակներ.
խաղաթղթեր. փոքրամասշտաբ հավաքովի
մոդելներ (խաղալիքներ). տոնական թղթե
գլխարկներ.
մոդելներ
(խաղալիքներ)
մանրա
կերտներ (խաղալիքներ). խաղալիք
պատկերաքանդակներ. դիմակներ (խաղա
լիքներ). շարժական խաղեր և խաղալիքներ,
որոնք ներառում են հեռահաղորդակցության
գործառույթներ. հակասթրես խաղալիքներ.
մանկական զարգացնող խաղեր, ինտերակտիվ,
դիդակտիկ խաղեր։
____________________

(210) 20212503		

(111) 34542

(220) 23.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 23.11.2031
(730) ԿեյԹի ընդ Ջի Քորփորեյշն, KR
(442) 01.12.2021
(540)

(526) «ՍՈՎՈՐԵՆՔ ԺՊԻՏՈՎ » գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ, վարդագույն, սպիտակ և
դեղին գունային համակցությամբ։
(511)
դաս
28.
խաղալիքներ.
խաղային
կոնստրուկտորներ. մանր՝ գեղեցիկ իրեր
երեկույթների
համար.
էքսպանդերներ

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակ
ներ. ծխախոտ. ծխախոտի փոխարինիչներ.
սիգարներ. էլեկտրոնային սիգարետներ. նիկո
տինային հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. նիկոտինային լուծույթ
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար.
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետա
րարներ, բացի եթերային յուղերից. խոնա
վարարներով տուփեր սիգարների համար.
սիգարակտրիչ մեքենաներ. մոխրամաններ.
էլեկտրոնային սիգարետների քարթրիջներ.
պարանոցի շղթաներ էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. էլեկտրոնային սիգարետի ատո
միզատորներ. պարագաներ ծխողների համար
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(այդ թվում՝ վառիչներ ծխողների համար).
ձողիկներ էլեկտրոնային սիգարետի մաքրման
և ախտահանման համար. էլեկտրոնային սիգա
րետը մաքրելու խոզանակներ. էլեկտրոնային
սիգարետը մաքրելու բարձիկներ. էլեկտրոնային
սիգարետը մաքրելու միջոցներ. էլեկտրոնային
սիգարետը մաքրելու հարմարանքներ. էլեկտրո
նային սիգարետը մաքրելու սարքավորումն եր.
էլեկտրոնային սիգարետը մաքրելու էլեկտրա
կան հարմարանքներ. պաշտպանող պատյան
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար.
կազմ-պատյաններ էլեկտրոնային սիգարետ
ների սարքավորումն երի համար. դեկորատիվ
պատյաններ էլեկտրոնային սիգարետների
համար. անծուխ ծխախոտ. անծուխ սիգարետ
ների ցողացիր ծխամորճեր. սիգարետների կամ
ծխախոտի, ծխախոտային ապրանքների, ծխա
խոտի փոխարինիչների տաքացման համար
նախատեսված էլեկտրոնային սարքեր. ծխա
խոտի ձողիկներ էլեկտրոնային սիգարետների
համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20212504		
(220) 24.11.2021

(111) 34543
(151) 15.03.2022

			(181) 24.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 01.12.2021
(540)

(511)
դաս 12. շարժիչային ցամաքային տրանս
պորտային միջոցներ, այն է՝ մարդատար
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20212523		

(111) 34544

(220) 26.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 26.11.2031
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի 3/21, AM
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(442) 01.12.2021
(540)

(526) «GROUP» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմրա-դարչնագույն (RGB 85 28 37) և բեժ (236
195 178) 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 (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. 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. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացո
րենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր.
սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատ
րաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. բուրավե
տարարներ հրուշակեղենի համար (բացառու
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թյամբ եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակե
ղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. կապակ
ցող նյութեր պաղպաղակի համար. բնական
կամ արհեստական սառույց. սառույց սառեց
ման համար.
գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան (սպի
տակուցային 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 եգիպտացո
րեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
շակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր
պղպեղ (համեմ
 անք). պիցաներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրա
կուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
(քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ (համե
մունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար.
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ).
վանիլի
բուրավետարարներ
խոհարարա
կան նպատակների համար. վանիլին (վանիլի
փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով
(կերակուր).
պաշտետով կարկանդակներ.
տնային պայմաններում միսը փափկացնող
մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմ
քով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բու
րավետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի.
մանրացված վարսակ.
մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
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նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
ար
տադ
րանք). չոու-չոու (հա
մեմ
ունք). կուս
կուս. ածի
կի լու
ծամ
զուք (էքստ
րակտ) սննդի
համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու
համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմ
 ունք). մեղ
վա
մոր կաթ. ծո
վի ջուր սնունդ պատ
րաս
տե
լու համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ.
աղի բլիթներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ.
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ.
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամո
քանք. միսո. սոյայի խյուս (համեմունք). հացա
հատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման
փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբո
նատ սննդի համար). պահածոյացված բանջա
րանոցային խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի
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
քար խոհարարական նպատակների համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնե
ղենի համար.
հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերև
ներ. խմոր հրուշակեղենի համար. վարենիկներ
(լցոնված խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկո
լադե զարդարանքներ տորթերի համար. քաղց
րավենիքից պատրաստված զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի
ալ յուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք).
բաոցզի. բրնձե խմոր խոհարարական նպա
տակների համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բար
կահամ բլիթներ. խառնուրդներ բարկահամ

67
67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

բլիթի համար. բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթ
ված պատրաստի բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի
բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարու
նակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի հիմքով խմո
րագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական
քաղցրացնող). հայելային մակերեսով քաղց
րաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրա
մասը բրինձն է. սառեցումով չորացրած ճաշա
տեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրամասը
մակարոնն է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.
կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարե
ղենի և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնի
գիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ.
հոթ-դոգ սենդվիչներ.
սառույցի խորանար
դիկներ. մշակված սերմն ահատիկներ որպես
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի
սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու դրած
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).
մշակ
ված կի
նոա. բլղուր. մշակ
ված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկո
սի մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ.
նարնջի ծաղկաջուր խոհարարական նպա
տակների համար. մրգային սառույցներ. նուգա.
հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի մածուկ
(համեմունք). թեյի ըմպելիքներ կաթով.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
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ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
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լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
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ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության կառավարում. մարքեթինգ (շուկայա
վարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
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սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում միջնորդական բիզնեսծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների ման
րամեծածախ առևտուր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212531		

(111) 34545

(220) 26.11.2021

(151) 15.03.2022
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			(181) 26.11.2031
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի 3/21, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(526) «GROUP» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմրա-նարնջագույն (RGB 198 110 78) և
կարմրա-դարչնագույն (RGB 85 28 37) 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 (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. 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. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
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սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացո
րենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր.
սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատ
րաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. բուրավե
տարարներ հրուշակեղենի համար (բացառու
թյամբ եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակե
ղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. կապակ
ցող նյութեր պաղպաղակի համար. բնական
կամ արհեստական սառույց. սառույց սառեց
ման համար.
գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան (սպի
տակուցային 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 եգիպտացո
րեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
շակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր
պղպեղ (համեմ
 անք). պիցաներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրա
կուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
(քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ (համե
մունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար.
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ).
վանիլի
բուրավետարարներ
խոհարարա
կան նպատակների համար. վանիլին (վանիլի
փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով
(կերակուր).
պաշտետով կարկանդակներ.
տնային պայմաններում միսը փափկացնող
մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմ
քով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բու
րավետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերային
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յուղերի.
մանրացված վարսակ.
մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
ար
տադ
րանք). չոու-չոու (հա
մեմ
ունք). կուս
կուս. ածի
կի լու
ծամ
զուք (էքստ
րակտ) սննդի
համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու
համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմ
 ունք). մեղ
վա
մոր կաթ. ծո
վի ջուր սնունդ պատ
րաս
տե
լու համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ.
աղի բլիթներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ.
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ.
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամո
քանք. միսո. սոյայի խյուս (համեմունք). հացա
հատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման
փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբո
նատ սննդի համար). պահածոյացված բանջա
րանոցային խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի
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
քար խոհարարական նպատակների համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնե
ղենի համար.
հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերև
ներ. խմոր հրուշակեղենի համար. վարենիկներ
(լցոնված խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկո
լադե զարդարանքներ տորթերի համար. քաղց
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րավենիքից պատրաստված զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի
ալ յուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք).
բաոցզի. բրնձե խմոր խոհարարական նպա
տակների համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բար
կահամ բլիթներ. խառնուրդներ բարկահամ
բլիթի համար. բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթ
ված պատրաստի բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի
բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարու
նակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի հիմքով խմո
րագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական
քաղցրացնող). հայելային մակերեսով քաղց
րաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրա
մասը բրինձն է. սառեցումով չորացրած ճաշա
տեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրամասը
մակարոնն է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.
կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարե
ղենի և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնի
գիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ.
հոթ-դոգ սենդվիչներ.
սառույցի խորանար
դիկներ. մշակված սերմն ահատիկներ որպես
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի
սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու դրած
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).
մշակ
ված կի
նոա. բլղուր. մշակ
ված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկո
սի մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ.
նարնջի ծաղկաջուր խոհարարական նպա
տակների համար. մրգային սառույցներ. նուգա.
հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի մածուկ
(համեմունք). թեյի ըմպելիքներ կաթով.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
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րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
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կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
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(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության կառավարում. մարքեթինգ (շու
կայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
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կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում միջնորդական բիզնեսծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպա
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տակներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների ման
րամեծածախ առևտուր.
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212539		

(111) 34546

(220) 26.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 26.11.2031
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի 3/21, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(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 (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
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համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացո
րենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր.
սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատ
րաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. բուրավե
տարարներ հրուշակեղենի համար (բացառու
թյամբ եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակե
ղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. կապակ
ցող նյութեր պաղպաղակի համար. բնական
կամ արհեստական սառույց. սառույց սառեց
ման համար.
գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան (սպի
տակուցային 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 եգիպտացո
րեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
շակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր
պղպեղ (համեմ
 անք). պիցաներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրա
կուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
(քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ (համե
մունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար.
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ).
վանիլի
բուրավետարարներ
խոհարարա
կան նպատակների համար. վանիլին (վանիլի
փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով
(կերակուր).
պաշտետով կարկանդակներ.
տնային պայմաններում միսը փափկացնող
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մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմ
քով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բու
րավետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի.
մանրացված վարսակ.
մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
ար
տադ
րանք). չոու-չոու (հա
մեմ
ունք). կուս
կուս. ածի
կի լու
ծամ
զուք (էքստ
րակտ) սննդի
համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու
համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմ
 ունք). մեղ
վա
մոր կաթ. ծո
վի ջուր սնունդ պատ
րաս
տե
լու համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ.
աղի բլիթներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ.
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ.
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամո
քանք. միսո. սոյայի խյուս (համեմունք). հացա
հատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման
փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբո
նատ սննդի համար). պահածոյացված բանջա
րանոցային խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի
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
քար խոհարարական նպատակների համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնե
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ղենի համար.
հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերև
ներ. խմոր հրուշակեղենի համար. վարենիկներ
(լցոնված խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկո
լադե զարդարանքներ տորթերի համար. քաղց
րավենիքից պատրաստված զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի
ալ յուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք).
բաոցզի. բրնձե խմոր խոհարարական նպա
տակների համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բար
կահամ բլիթներ. խառնուրդներ բարկահամ
բլիթի համար. բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթ
ված պատրաստի բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի
բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարու
նակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի հիմքով խմո
րագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական
քաղցրացնող). հայելային մակերեսով քաղց
րաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրա
մասը բրինձն է. սառեցումով չորացրած ճաշա
տեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրամասը
մակարոնն է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.
կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարե
ղենի և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնի
գիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ.
հոթ-դոգ սենդվիչներ.
սառույցի խորանար
դիկներ. մշակված սերմն ահատիկներ որպես
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի
սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու դրած
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).
մշակ
ված կի
նոա. բլղուր. մշակ
ված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկո
սի մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ.
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նարնջի ծաղկաջուր խոհարարական նպա
տակների համար. մրգային սառույցներ. նուգա.
հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի մածուկ
(համեմունք). թեյի ըմպելիքներ կաթով.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
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ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
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նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության կառավարում. մարքեթինգ (շուկա
յավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
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հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում միջնորդական բիզնեսծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
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տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների ման
րամեծածախ առևտուր.
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212545		

(111) 34547

(220) 26.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 26.11.2031
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի 3/21, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմրա-դարչնագույն (RGB 85 28 37) և բեժ (236
195 178) 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.
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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 (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. 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. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացո
րենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր.
սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատ
րաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. բուրավե
տարարներ հրուշակեղենի համար (բացառու
թյամբ եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակե
ղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. կապակ
ցող նյութեր պաղպաղակի համար. բնական
կամ արհեստական սառույց. սառույց սառեց
ման համար.
գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան (սպի
տակուցային 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 եգիպտացո
րեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
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շակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր
պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրա
կուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
(քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ (համե
մունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար.
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ).
վանիլի
բուրավետարարներ
խոհարարա
կան նպատակների համար. վանիլին (վանիլի
փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով
(կերակուր).
պաշտետով կարկանդակներ.
տնային պայմաններում միսը փափկացնող
մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմ
քով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բու
րավետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի.
մանրացված վարսակ.
մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
ար
տադ
րանք). չոու-չոու (հա
մե
մունք). կուս
կուս. ածի
կի լու
ծամ
զուք (էքստ
րակտ) սննդի
համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու
համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վա
մոր կաթ. ծո
վի ջուր սնունդ պատ
րաս
տե
լու համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ.
աղի բլիթներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ.
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ.
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամո
քանք. միսո. սոյայի խյուս (համեմունք). հացա
հատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման
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փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբո
նատ սննդի համար). պահածոյացված բանջա
րանոցային խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի
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
քար խոհարարական նպատակների համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնե
ղենի համար.
հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերև
ներ. խմոր հրուշակեղենի համար. վարենիկներ
(լցոնված խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկո
լադե զարդարանքներ տորթերի համար. քաղց
րավենիքից պատրաստված զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի
ալ յուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք).
բաոցզի. բրնձե խմոր խոհարարական նպա
տակների համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բար
կահամ բլիթներ. խառնուրդներ բարկահամ
բլիթի համար. բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթ
ված պատրաստի բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի
բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարու
նակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի հիմքով խմո
րագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական
քաղցրացնող). հայելային մակերեսով քաղց
րաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրա
մասը բրինձն է. սառեցումով չորացրած ճաշա
տեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրամասը
մակարոնն է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.
կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարե
ղենի և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնի
գիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ.
հոթ-դոգ սենդվիչներ.
սառույցի խորանար
դիկներ. մշակված սերմն ահատիկներ որպես
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի
սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու դրած
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բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).
մշակ
ված կի
նոա. բլղուր. մշակ
ված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկո
սի մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ.
նարնջի ծաղկաջուր խոհարարական նպա
տակների համար. մրգային սառույցներ. նուգա.
հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի մածուկ
(համեմունք). թեյի ըմպելիքներ կաթով.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
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շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
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համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության կառավարում. մարքեթինգ (շու
կայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
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վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում միջնորդական բիզնեսծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
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գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների ման
րամեծածախ առևտուր.
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212556		

(111) 34548

(220) 26.11.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 26.11.2031
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի 3/21, AM
(442) 01.12.2021
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմրա-նարնջագույն (RGB 198 110 78) և
կարմրա-դարչնագույն (RGB 85 28 37) 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 (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. 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. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացո
րենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր.
սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատ
րաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. բուրավե
տարարներ հրուշակեղենի համար (բացառու
թյամբ եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակե
ղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. կապակ
ցող նյութեր պաղպաղակի համար. բնական
կամ արհեստական սառույց. սառույց սառեց
ման համար.
գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան (սպի
տակուցային նյութ).
սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
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շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացո
րեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
շակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր
պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրա
կուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
(քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ (համե
մունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար.
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ).
վանիլի
բուրավետարարներ
խոհարարա
կան նպատակների համար. վանիլին (վանիլի
փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով
(կերակուր).
պաշտետով կարկանդակներ.
տնային պայմաններում միսը փափկացնող
մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմ
քով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բու
րավետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի.
մանրացված վարսակ.
մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
ար
տադ
րանք). չոու-չոու (հա
մե
մունք). կուս
կուս. ածի
կի լու
ծամ
զուք (էքստ
րակտ) սննդի
համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու
համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վա
մոր կաթ. ծո
վի ջուր սնունդ պատ
րաս
տե
լու համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ.
աղի բլիթներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ.
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային
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սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ.
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամո
քանք. միսո. սոյայի խյուս (համեմ
 ունք). հացա
հատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի
շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման
փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբո
նատ սննդի համար). պահածոյացված բանջա
րանոցային խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի
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
քար խոհարարական նպատակների համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնե
ղենի համար.
հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերև
ներ. խմոր հրուշակեղենի համար. վարենիկներ
(լցոնված խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկո
լադե զարդարանքներ տորթերի համար. քաղց
րավենիքից պատրաստված զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի
ալ յուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք).
բաոցզի. բրնձե խմոր խոհարարական նպա
տակների համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բար
կահամ բլիթներ. խառնուրդներ բարկահամ
բլիթի համար. բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթ
ված պատրաստի բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի
բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարու
նակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի հիմքով խմո
րագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական
քաղցրացնող). հայելային մակերեսով քաղց
րաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրա
մասը բրինձն է. սառեցումով չորացրած ճաշա
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տեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրամասը
մակարոնն է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.
կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարե
ղենի և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնի
գիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ.
հոթ-դոգ սենդվիչներ.
սառույցի խորանար
դիկներ. մշակված սերմն ահատիկներ որպես
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի
սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու դրած
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).
մշակ
ված կի
նոա. բլղուր. մշակ
ված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկո
սի մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ.
նարնջի ծաղկաջուր խոհարարական նպա
տակների համար. մրգային սառույցներ. նուգա.
հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի մածուկ
(համեմունք). թեյի ըմպելիքներ կաթով.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
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թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
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ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական տվյալների հավաքում և տրա
մադրում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
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վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպումն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում միջնորդական բիզնեսծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
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սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների ման
րամեծածախ առևտուր.
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212621		

(111) 34549

(220) 03.12.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 03.12.2031

86
86

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2022

(730) Արմինե Կարապետյան,
Բյուզանդի 91, բն. 30, AM

Երևան,

Փ.

(442) 03.01.2022
(540)

(526) 35-րդ և 36-րդ դասերի համար «The»
գրառումը և «Office» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. գործարարության կառավարում,
կազմակերպում. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. գործարար պայ
մանագրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց
համար. վարչարարություն. տեղեկատվության
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ
անձանց համար. տվյալների ավտոմատաց
ված հիմն ապաշարների վարում. հեռախոսա
յին կոմուտատորի ծառայություններ. գովազդի,
շուկայավարման և խթանման ծառայություն
ներ. տարբեր ապրանքների հավաքում երրորդ
անձանց համար, բացառությամբ դրանց
փոխադրման. առևտրական տոնավաճառ
ների և ցուցահանդեսների կազմակերպում`
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
առևտրային գործարքների և ֆինանսական
գրառումն երի հետ կապված վարչարարական
ծառայություններ. հաշվապահական հաշվա
ռում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվն երի
վերաբերյալ. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ապրանքների
և ծառայությունների լիցենզիաների առևտրա
յին (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. արտաքին վարչական կառավարում
ընկերությունների համար. գործարարության
ժամանակավոր կառավարում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի
հրատարակում. հեռուստագովազդ. ռադիոգո
վազդ. տարածքների վարձակալում գովազդի
տեղադրման համար. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում. գովազդային տեքս
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տերի խմբագրում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. արտաքին գովազդ. մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարար տեղեկատվու
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների
և վաճառողների համար առցանց վաճառա
տեղի տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում.
նմուշների տարածում. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. ծառայություններ հասարա
կական հարաբերությունների բնագավառում.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գործնական տեղե
կատվության
տրամադրում.
հասարակու
թյան հետ հաղորդակցման ռազմավարության
վերաբերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատ
վություն
գովազդային
հաղորդակցության
ռազմավարության վերաբերյալ. հասարակա
կան կարծիքի հետազոտում. մատակարար
ման ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում). սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում.
բնակելի ֆոնդի կառավարում. անշարժ գույ
քի գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի վարձակալություն. վարձակա
լական վճարների գանձում. միջնորդություն
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու
թյուններում. միջնորդային ծառայություններ.
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություն
ներ. անշարժ գույքի գնահատում. կապիտալ
ներդրումն եր. խորհրդատվություն պարտքի
հետ կապված հարցերով. ապահովագրման
միջնորդություն. մաքսային միջնորդների (բրո
քերների)
ֆինանսական
ծառայություններ.
հարկային փորձաքննություն. ֆինանսական
կառավարում. ֆինանսական հետազոտություն
ներ. ֆինանսական գնահատումն եր. ֆինան
սական
գնահատում
մրցույթի
հայտերի
վերաբերյալ. ֆինանսական վերլուծություն.
մտավոր սեփականության ակտիվն երի ֆինան
սական գնահատում. բորսայական միջնոր
դություն. խորհրդատվություն ֆինանսական
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հարցերով. խորհրդատվություն ապահովագ
րության հարցերով. ֆինանսական տեղեկատ
վության տրամադրում. ապահովագրության
հարցերով տեղեկատվության տրամադրում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. միջնորդական գործարք
ներ կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի
հետ. քրաուդֆանդինգ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. սրճարանների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ.
տեղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, պան
սիոններում) զբաղվող գործակալություններ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և ամանե
ղենի վարձույթ. սենյակների, դահլիճների վար
ձակալում հավաքների համար. շարժական
շինությունների վարձույթ. խոհանոցային սար
քերի վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի
վարձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. հյու
րանոցների ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________
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(111) 34550

(220) 03.12.2021

(151) 15.03.2022

			(181) 03.12.2031
(730) Արմինե Կարապետյան, Երևան,
Բյուզանդի 91, բն. 30, AM

Փ.

(442) 03.01.2022
(540)

(511)
դաս 35. գործարարության կառավարում,
կազմակերպում. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. գործարար պայ
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մանագրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց
համար.
վարչարարություն.
գրասենյակա
յին ծառայություններ. գրավոր հաղորդագ
րությունների և գրառումն երի գրանցման,
մատենագրման, կազմման, հավաքման կամ
համակարգման ծառայություններ, մաթեմա
տիկական կամ վիճակագրական տվյալների
հավաքման ծառայություններ. գրասենյակային
գործառույթներ. հանդիպումն երի պլանավոր
ման և հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
տեղեկատվության որոնում համակարգչային
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. տվյալների
ավտոմատացված հիմն ապաշարների վարում.
հեռախոսային կոմուտատորի ծառայություններ.
գովազդի, շուկայավարման և խթանման ծառա
յություններ. տարբեր ապրանքների հավա
քում երրորդ անձանց համար, բացառությամբ
դրանց փոխադրման. առևտրական տոնավա
ճառների և ցուցահանդեսների կազմակերպում`
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
առևտրային գործարքների և ֆինանսական
գրառումն երի հետ կապված վարչարարական
ծառայություններ. հաշվապահական հաշվա
ռում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվն երի
վերաբերյալ. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ապրանքների
և ծառայությունների լիցենզիաների առևտրա
յին (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. արտաքին վարչական կառավարում
ընկերությունների համար. գործարարության
ժամանակավոր կառավարում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի
հրատարակում. հեռուստագովազդ. ռադիոգո
վազդ. տարածքների վարձակալում գովազդի
տեղադրման համար. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. արտաքին գովազդ. մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարար տեղեկատվու
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների
և վաճառողների համար առցանց վաճառա
տեղի տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում.
նմուշների տարածում. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. ծառայություններ հասարա
կական հարաբերությունների բնագավառում.
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ցուցափեղկերի ձևավորում. գործնական տեղե
կատվության
տրամադրում.
հասարակու
թյան հետ հաղորդակցման ռազմավարության
վերաբերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատ
վություն
գովազդային
հաղորդակցության
ռազմավարության վերաբերյալ. հասարակա
կան կարծիքի հետազոտում. մատակարար
ման ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում). սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
դաս 36. գրասենյակների վարձակա
լություն (անշարժ գույք). տարբեր մասնա
գետների համատեղ աշխատանքի համար
գրասենյակների վարձույթ. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառա
յություններ. անշարժ գույքի վարձակալու
թյուն. վարձակալական վճարների գանձում.
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններում. միջնորդային ծառա
յություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ. անշարժ գույքի գնահա
տում. կապիտալ ներդրումն եր. խորհրդատ
վություն պարտքի հետ կապված հարցերով.
ապահովագրման միջնորդություն. մաքսա
յին միջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական
ծառայություններ. հարկային փորձաքննություն.
ֆինանսական կառավարում. ֆինանսական
հետազոտություններ. ֆինանսական գնահա
տումն եր. ֆինանսական գնահատում մրցույթի
հայտերի վերաբերյալ. ֆինանսական վերլուծու
թյուն. մտավոր սեփականության ակտիվն երի
ֆինանսական գնահատում. բորսայական միջ
նորդություն. խորհրդատվություն ֆինանսական
հարցերով. խորհրդատվություն ապահովագ
րության հարցերով. ֆինանսական տեղեկատ
վության տրամադրում. ապահովագրության
հարցերով տեղեկատվության տրամադրում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. միջնորդական գործարք
ներ կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի
հետ. քրաուդֆանդինգ.
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դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. սրճարանների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ.
տեղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, պան
սիոններում) զբաղվող գործակալություններ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և ամանե
ղենի վարձույթ. սենյակների, դահլիճների վար
ձակալում հավաքների համար. շարժական
շինությունների վարձույթ. խոհանոցային սար
քերի վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի
վարձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. հյու
րանոցների ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________
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(730) Արմինե Կարապետյան, Երևան,
Բյուզանդի 91, բն. 30, AM

Փ.

(442) 03.01.2022
(540)

(526) «www.» և «.am» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. գործարարության կառավարում,
կազմակերպում. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. գործարար պայ
մանագրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց
համար. վարչարարություն. տեղեկատվության
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ
անձանց համար. տվյալների ավտոմատաց
ված հիմն ապաշարների վարում. հեռախոսա
յին կոմուտատորի ծառայություններ. գովազդի,
շուկայավարման և խթանման ծառայություն
ներ. տարբեր ապրանքների հավաքում երրորդ
անձանց համար, բացառությամբ դրանց
փոխադրման. առևտրական տոնավաճառ
ների և ցուցահանդեսների կազմակերպում`
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
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առևտրային գործարքների և ֆինանսական
գրառումն երի հետ կապված վարչարարական
ծառայություններ. հաշվապահական հաշվա
ռում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվն երի
վերաբերյալ. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ապրանքների
և ծառայությունների լիցենզիաների առևտրա
յին (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. արտաքին վարչական կառավարում
ընկերությունների համար. գործարարության
ժամանակավոր կառավարում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի
հրատարակում. հեռուստագովազդ. ռադիոգո
վազդ. տարածքների վարձակալում գովազդի
տեղադրման համար. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. արտաքին գովազդ. մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարար տեղեկատվու
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների
և վաճառողների համար առցանց վաճառա
տեղի տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում.
նմուշների տարածում. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. ծառայություններ հասարա
կական հարաբերությունների բնագավառում.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գործնական տեղե
կատվության
տրամադրում.
հասարակու
թյան հետ հաղորդակցման ռազմավարության
վերաբերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատ
վություն
գովազդային
հաղորդակցության
ռազմավարության վերաբերյալ. հասարակա
կան կարծիքի հետազոտում. մատակարար
ման ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում). սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
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դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում.
բնակելի ֆոնդի կառավարում. անշարժ գույ
քի գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի վարձակալություն. վարձակա
լական վճարների գանձում. միջնորդություն
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու
թյուններում. միջնորդային ծառայություններ.
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություն
ներ. անշարժ գույքի գնահատում. կապիտալ
ներդրումն եր. խորհրդատվություն պարտքի
հետ կապված հարցերով. ապահովագրման
միջնորդություն. մաքսային միջնորդների (բրո
քերների)
ֆինանսական
ծառայություններ.
հարկային փորձաքննություն. ֆինանսական
կառավարում. ֆինանսական հետազոտություն
ներ. ֆինանսական գնահատումն եր. ֆինան
սական
գնահատում
մրցույթի
հայտերի
վերաբերյալ. ֆինանսական վերլուծություն.
մտավոր սեփականության ակտիվն երի ֆինան
սական գնահատում. բորսայական միջնոր
դություն. խորհրդատվություն ֆինանսական
հարցերով. խորհրդատվություն ապահովագ
րության հարցերով. ֆինանսական տեղեկատ
վության տրամադրում. ապահովագրության
հարցերով տեղեկատվության տրամադրում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. միջնորդական գործարք
ներ կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի
հետ. քրաուդֆանդինգ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. սրճարանների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ.
տեղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, պան
սիոններում) զբաղվող գործակալություններ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և ամանե
ղենի վարձույթ. սենյակների, դահլիճների վար
ձակալում հավաքների համար. շարժական
շինությունների վարձույթ. խոհանոցային սար
քերի վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի
վարձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. հյու
րանոցների ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________
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Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված
ապրանքային նշանների մասին
(111) 66
(151) 28.02.2022
(152) 01.01.2020
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, AM
(511)
դաս 30. սուրճ.
դաս 35. հրուշակեղենի, քաղցրավենիքի,
շոկոլադի, սուրճի, պաղպաղակի, խմորեղենի
վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
(540)

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

7361		

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

19.02.2032

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

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

				

Երևան, Իսակովի 9, AM

18265

17.10.2031

«Էֆ-լայն թրեյդինգ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Կուզնեցովի 4Ա-28, AM

18530

14.02.2032

Անհատ ձեռնարկատեր Ստյոպա Ստեփանյան,

				

Երևան, Դավիթաշեն 1-ին փող., տուն 16, AM

18556

22.02.2032

«Իմպերիում պլազա» ՓԲԸ, Երևան, 0010, Ամիրյան 4/7 շ., AM

18557

05.03.2032

Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Խաչատրյան, Երևան, Բայդուկով 2, AM

18590

24.02.2032

«Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

				

ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

18690

Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո

06.04.2032

				

«Վորոնեժսկայա կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա», RU

18730

Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո

06.04.2032

				

«Պենզենսկայա կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա», RU

18750

«Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ,

24.02.2032

				

Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ, Անդրանիկի 24, AM

18757

14.03.2032

Վուլվերին Աութդորզ, Ինք., Միչիգան նահանգի կորպորացիա, US

18774

20.04.2032

«Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ,

				

Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պարույր Սևակի 51, AM

18785

«Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ,

28.04.2032

				

Արարատյան խճ. 9, AM

18813

23.02.2032

Գունսան Էլեկտրիկ Մալզեմելերի Սանայի Վե Թիքարեթ Անոնիմ Սիրկետի, TR

18819

28.04.2032

«Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ,

				

Արարատյան խճ. 9, AM

18902

19.03.2032

Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18969

16.04.2032

«Պանարմ փաբլիշինգ հաուս» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, AM
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

19041

06.04.2032

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո

				

«Վորոնեժսկայա կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա», RU

19252

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

14.04.2032
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հիմնական մասնաշենք., 1-ին սեկցիա, 3-րդ հարկ, AM

19253

07.05.2032

«Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM

19266

30.07.2032

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

19316

11.06.2032

Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

19921

22.10.2032

«Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
16.03.2022

№

03/2

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A61L 27/00

715 Y

F03D03/00

716 Y

G01D 1/00

717 Y

G01D 1/00

718 Y

G01D 1/00

719 Y

G01J 1/00

720 Y

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

ԱԴՄԴ
МКПД
32-00

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

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
16.03.2022

№

03/2

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին
Գրանցում No 2736
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 33945
73 (1) Իրավատեր «Սաիմաա Բեվերաջես Օյ»
ԷլԹիԴի, Valtakatu 2, 5360 Lappeenranta, Finland, FI
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Սայմաա
Ինթերնեշնլ» ՍՊԸ, 0001 Երևան, Թումանյան
փողոց, 24 շենք, բն. 42, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
24.02.2022
____________________

Գրանցում No 2737
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1203905, 1186802, 1177353,
1206619, 846117, 843566, 841798
73 (1) Լիցենզատու Դը Բոդի Շոփ Ինթերնեշնլ
Լիմիթիդ, Watersmead Littlehampton, West Sussex
BN17 6LS, GB
73 (2) Լիցենզառու «ԱԳԿ ԱՎԵԼԻՆ ՔԱՆ
ԴԵՂԱՏՈՒՆ» ՍՊԸ, 0010, Երևան, Վ. Սարգսյան
26/1, 412 սենյակ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
մինչև 2029թ.
սեպտեմբերի 23-ը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
24.02.2022
____________________
Գրանցում No 2738
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15570
73 (1) Իրավատեր «Մելով Գրուպ» ՍՊԸ, ք.
Երևան, Հովսեփ Էմին 104, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Գայանե Հակոբի
Պետրոսյան, Երևան, Դավթաշեն 4 թաղամաս, 1
շենք, 26 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
01.03.2022
____________________

Գրանցում No 2739
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 25920
73 (1) Լիցենզատու «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ,
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Էհրմանն», Pos. RAOS, 15,
Ramenskiy r-n, Moscow Region, RU-140126, Russian
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
19.02.2022թ.-ից
մինչև 19.02.2023թ.
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
01.03.2022
____________________

Գրանցում No 2740
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22431, 22433
73 (1) Իրավատեր Մարս, Ինքորփորեյթիդ,
Դելավերի նահանգ, 6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ռոյալ Քեյնին
Յու.Էս.Էյ., Ինք., Դելավերի նահանգ, 500 Fountain
Lakes Blvd., Suite 100, St. Charles, Missouri 63301,
United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
01.03.2022
____________________

97

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
16.03.2022

№

03/2

Գրանցում No 2741
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18467
73 (1) Իրավատեր «Պիկուբո» ՍՊԸ, Երևան,
Ալեք Մանուկյան 5/5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ռոբերտոս
Ստրաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 2-րդ նրբ.,
տուն 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.03.2022
____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.03.2022

№

03/2

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

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

Հայտի
համարը

Հայտի
ներկայացման
թվականը

Գյուտի
անվանումը

AM20200097

21.12.2020

«Շարժիչ»

Ռազմիկ Աշոտի
Մովսեսյան (AM)

07.12.2021

AM20210015Y

22.02.2021

«Զվարճանքի համար
սարք»

«Էկոար-1» ՓԲԸ
(AM)

07.12.2021

AM20210019

02.03.2021

«Տուրբին»

Ռազմիկ Աշոտի
Մովսեսյան (AM)

07.12.2021

AM20210022

18.03.2021

«Ապակու
բաղադրություն»

Ֆիլիփ Մորիս
Փրոդաքթս Ս.Ա.
(CH)

07.12.2021
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

71
72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
16.03.2022

№

03/2

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2022.01
(11) 715		
(13) Y
A61L 27/00
(21) AM20210098Y
(22) 08.12.2021
(72) Юрий Погосян (AM), Ашот Маргарян (AM),
Корюн Акопян (AM)
(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, Нор
Харберд 10, дом 14 (AM), Ашот Маргарян, 2008,
Ванадзор, участок Базум, Грибоедова 8/11 (AM),
Корюн Акопян, 0056, Ереван, Багян 7, кв. 3 (AM)
(54) Остеопластический композиционный
материал
(57) Изобретение относится к области меди
цины, в частности, к составам остеопласти
ческих композиционных материалов.
Остеопластический
композиционный
материал содержит гидроксиапатит, пищевой
желатин, анестезин, йодоформ и 0,9%
физиологический раствор хлорида натрия, при
следующем соотношении компонентов, мас. %:
гидроксиапатит – 27,0-35,0; пищевой желатин
– 9,0-15,0; анестезин – 0,5-2,5; клиндамицин
– 1,0–3,0 и 0,9% физиологический раствор
хлорида натрия - остальное.
Создан новый состав остеопластическ
композиционного материала, который элас
тичный и гибкий, имеет обезболивающее,
противовоспалительное свойство и в течении
времени материал преобразуется в органо
типичную кость.
____________________

(51) 2022.01
(11) 716
(13) Y
F03D03/00
(21) AM20200073Y
(22) 24.08.2020
(72) Вардан Мелоян (AM)
(73) Вардан Мелоян, 0054, Ереван, Давиташен
2 квартал, 46, кв. 12 (AM)
(54) Рабочее колесо
(57) Изобретение относится к области гидро
энергетики и ветроэнергетики, и может быть
использовано как рабочее колесо водяных или
ветряных двигателей.

Рабочее колесо имеет ступицу, к ступице,
перпендикулярно к оси вращения колеса
с промежутком относительно друг к другу
закреплены два идентичных диска. Диски
прикреплены друг с другом посредством
крепежных стержень. Диски с каждой лопастью
взаимодействуют с шарнирно-закрепленным
соединительным стержнем и прикрепленным
к стержню- сухарём. Соединительные стержни
размещены между дисками, между крепежными
стержнями с возможностью неподвижности
или с возможностью вращения вокруг осей
шарниров. Лопасть имеет две пары, шарнирно
закрепленные между собой своими основаниями
и расположенные под углом один к другому
крыльев, одна из которых внешняя, а другая
внутренняя. Крылья на боковых сторонах
имеют прямолинейные и криволинейные
участки. Основания внешней пары крыльев
четыреугольные, а основания внутренней пары
крыльев-треугольные.
Повышается
коэффициент
полезного
действия колеса, 12 ил.
____________________
(51) 2022.01
(11) 717
(13) Y
G01D 1/00
(21) AM20210094Y
(22) 02.12.2021
(72) Альберт Минасян (AM)
(73) Альберт Минасян (AM)
(54) Система учета потребления электро
энергии и платежа
(57) Изобретение относится к области
контрольно-измерительной техники.
Система учета потребления электроэнергии
и платежа имеет линии передач электроэнергии,
блок поставщика, который имеет счетчик
потребления электроэнергии, блок потребителя,
который имеет автоматическое устройство
включения/выключения
электроэнергии
и
внутреннюю сеть потребителя, неденежное
платежное
средство,
его
приемное
и
считывающее устройство, блок счетчика
пополнения платежа и остатка количества
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оплаченной электроэнергии, память индиви
дуального кода потребителя персонала и
микроконтроллер. Конечный участок линий
передач электроэнергии, подключается к
внутренней сети потребителя с помощью
счетчика
потребления
электро
энергии
и
автоматического
устройства
включения/
выключения. Вход устройства включения/
выключения
соединен
с
выходом
микроконтроллера. Система также имеет блок
дисплея, выход которого подключен к входу
микроконтроллера, блок дифференциации
применяемых
тарифов,
выход
которого
подключен к входу блока дисплея, сигнальную
систему, которая подключена к выходу
микроконтроллера, календарный счетчик, кото
рый подключен к блоку пополнения платежа и
счетчику остатка оплаченной электроэнергии
и к блоку дисплея. Выход приемного и
считывающего
устройства
платежных
средств подключен к микроконтроллеру через
блок пополнения платежа и счетчика остатка
количества оплаченной электроэнергии.
Обеспечивается удобство эксплуатации
системы и расширяются технические возмож
ности, 1 ил.
(74) А. Хачикян
____________________

(51) 2022.01
(11) 718		
(13) Y
G01D 1/00
(21) AM20210095Y
(22) 02.12.2021
(72) Альберт Минасян (AM)
(73) Альберт Минасян (AM)
(54) Система учета потребления газа и
платежа
(57) Изобретение относится к области
контрольно-измерительной техники.
Система учета потребления газа и
платежа имеет газопровод, узел поставщика,
который имеет клапан и расходомер газа,
потребительский блок, который имеет устройство
автоматического отключения газа и внутреннюю
сеть потребителя, неденежное платежное
средство, его приемное и считывающее
устройство, блок счетчика пополнение платежа
и остатка количества оплаченного газа,

№

03/2

память индивидуального кода потребителя и
микроконтроллер. Узел поставщика подключен
к внутренней сети потребителя через расходомер
газа и устройство автоматического отключения
потока газа. Вход устройства автоматического
отключения потока газа подключен к выходу
микроконтроллера. Система также имеет блок
дисплея, выход которого подключен к входу
микроконтроллера, блок дифференциации
применяемых
тарифов,
выход
которого
подключен к входу блока дисплея, сигнальную
систему, которая подключена к выходу
микроконтроллера,
календарный
счетчик,
который подключен к блоку пополнения платежа
и счетчику остатка оплаченного газа и к блоку
дисплея. Выход приемного и считывающего
устройства платежных средств
подключен
к микроконтроллеру, через блок пополнения
платежа и счетчика остатка количества
оплаченного газа.
Обеспечивается удобство эксплуатации
системы и расширяются технические воз
мож
ности, 1 ил.
(74) А. Хачикян
____________________

(51) 2022.01
(11) 719
(13) Y
G01D 1/00
(21) AM20210096Y
(22) 02.12.2021
(72) Альберт Минасян (AM)
(73) Альберт Минасян (AM)
(54) Система учета потребления воды и
платежа
(57) Изобретение относится к области
контрольно-измерительной техники и может
быть использовано в целях учета стоимости
поставленной воды и оплаты за нее, подаваемой
населению и организациям.
Система учета потребления воды и
платежа, имеет водопровод, узел поставщика,
который имеет клапан и расходомер воды,
потребительский
блок,
которое
имеет
устройство
автоматического
отрывания/
закрывания потока воды и внутреннюю
сеть потребителя, неденежное платежное
средство, его приемное и считывающее
устройство, блок счётчика пополнение платежа
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и остатка количества оплаченной воды,
память персонального кода потребителя и
микроконтроллер. Узел поставщика через
расходомер воды и устройство автоматического
отрывания/закрывания потока воды подключен
к внутренней сети потребителя. Вход устройства
автоматического отрывания/закрывания потока
воды подключен к выходу микроконтроллера.
Система также имеет блок дисплея, выход
которого подключен к входу микроконтроллера,
блок
дифференциации
применяемых
тарифов, выход которого подключен к входу
блока дисплея, сигнальную систему, которая
подключена к выходу микроконтроллера,
календарный счетчик, который подключен к
блоку счётчика пополнение платежа и остатка
количества оплаченной воды и к блоку
дисплея. Выход приемного и считывающего
устройства платежного средства подключен
к микроконтроллеру, через блок счётчика
пополнение платежа и остатка количества
оплаченной воды.
Обеспечивается удобство эксплуатации,
расширяются технические возможности, 1 ил.
(74) А. Хачикян
____________________

№

03/2

(51) 2022.01
(11) 720		
(13) Y
G01J 1/00
(21) AM20210092Y
(22) 26.11.2021
(72) Арам Папоян (AM)
(73) ГНКО “Институт физических исследований
НАН РА” (AM)
(54) Приемник импульсных оптических
сигналов
(57) Изобретение относится к технике
приема импульсного оптического излучения,
преимущественно к приемникам слабых
импульсных лазерных излучений.
Приемник импульсных оптических сиг
налов содержит фотоприемник с источником
смещения, подключенный к фотоприемнику
усилитель и компенсирующую цепь обратной
связи. Вход компенсирующей цепи подключен к
выходу усилителя, а выход – к входу усилителя.
Обеспечивается высокая чувствительность
регистрации слабого импульсного излучения,
независимо от уровня фоновой освещенности,
без использования сложной и дорогостоящей
элементной базы, 1 ил.
(74) А. Петросян
____________________
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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
16.03.2022

№

03/2

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны

(51) 32-00
(11) 574		
(13) S
(21) 20210023
(22) 19.07.2021
(72) Грайр Демирчян (AM)
(73) ООО “Такси Армения” (AM)
(74) Т. Асатрян
(54) Внешнее оформление легкового
автомобиля-такси
____________________
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№

03/2

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

№

03/2

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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