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04/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2022.01
(11) 721		
(13) Y
A61F 5/00
G02B 27/00
(21) AM20210105Y
(22) 22.12.2021
(72) Դավիթ Արսենյան (AM)
(73) Դավիթ Արսենյան (AM)
(54) Քայլելու խելացի նմանակիչ
(57) 1. Քայլելու խելացի նմանակիչ, որն ունի
հենոց, հիվանդի ուղղահայաց դիրքի պահպան
ման համակարգ, որը կարգավորելի է բարձ
րությամբ և խորությամբ, բռնակներով վերին
լծակների և ստորին լծակների կինեմատիկորեն
կապված համակարգ, որտեղ ստորին լծակները
միացված են ոտնաթաթերի համար նախատես
ված հենարանային հարթակներին, և որում
համակարգն ապահովում է ստորին վերջույթ
ների պասիվ քայլանման շարժումն եր՝ ձեռքե
րով վերին լծակների վրա ներգործությամբ.
տարբերվում է նրանով, որ այն լրացուցիչ ունի
կառավարման բլոկ, վիրտուալ իրականության
գլխի սաղավարտ, վարժեցման տվյալների ցու
ցադրման էկրան, ինչպես նաև սենսորային
տվիչներ՝ վարժեցման տվյալները կառավար
ման բլոկին փոխանցելու համար, ընդ որում,
վիրտուալ իրականության գլխի սաղավարտը,
վարժեցման տվյալների ցուցադրման էկրա
նը և սենսորային տվիչները կատարված են
կառավարման բլոկի հետ անհպում միացման
հնարավորությամբ, իսկ սենսորային տվիչները
տեղադրված են սարքի վրա հիվանդի ուսի,
գոտկատեղի, կոնքազդրային հոդի, ծնկի շրջա
նում և բռնակների վրա:
2. Նմա
նա
կիչն ըստ 1-ին կե
տի. տարբեր
վում է նրա
նով, որ ոտնաթաթերի համար
հենարանային հարթակների առջևի ծայրերը
միացված են վերին լծակներին երկարությամբ
կարգավորվող լծակների միջոցով:
3. Նմանակիչն ըստ 1-ին կե
տի. տարբեր
վում է նրանով, որ բռնակների վրա տեղադրած
են խաղերի կառավարման կոճակներ։
(74) Արեգ Պետրոսյան
____________________

(51) 2022.01
(11) 722		
(13) Y
A61J3/00
(21) AM20210100Y
(22) 08.12.2021
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արմեն Կիրա
կոսյան (AM), Արտյոմ Մեհրաբյան (AM)
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն,
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ.
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047,
Երևան, Արմենակյան 125 (AM)
(54) Մոմիկների պատրաստման կաղապար
(57) Մոմիկների պատրաստման կաղապար, որն
ունի երկու հատվածամասից կազմված իրան,
իրանի յուրաքանչյուր հատվածամասի վրա
կատարված են դրանց համատեղման դեպքում
մոմիկի տեսքով խոռոչ կազմող հանվածքներ,
ինչպես նաև հատվածամասերը հանվածքներ
ունեցող կողմերով իրար միակցող հանգույց.
տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ ունի հիմք,
որի երկայնքով կատարված են միմյանցից
հավասար հեռավորության վրա գտնվող
գլանաձև ելուստներ, որոնք համատեղելի
են իրանի հատվածամասերի համատեղման
արդյունքում
կազմավորված
խոռոչների
կենտրոնների հետ, իրանի հատվածամասերը
մեկ ծայրամասով հոդակապորեն միակցված
են հիմքին, ընդ որում, գլանաձև ելուստների
բարձրությունը 0,2 մմ-ով կարճ է խոռոչի
բարձրությունից։
____________________
(51) 2022.01
(11) 723		
(13) Y
A61K9/00
A61K35/00
(21) AM20210099Y
(22) 08.12.2021
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արամ Միքայելյան
(AM), Արեգ Ղուկասյան (AM)
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն,
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ.
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047,
Երևան, Արմենակյան 125 (AM)
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(54) Համակցված ազդեցության հակաբորբո
քային քսուք
(57) Համակցված ազդեցության հակաբոր
բոքային քսուք, որը ներառում է ակնամոմ և
դափնու եթերայուղ. տարբերվում է նրանով, որ
լրացուցիչ ներառում է կավ և դիմեքսիդ, իսկ
որպես ակնամոմ վերցված է ակնամոմի 20%անոց սպիրտային լուծույթ, բաղադրամասերի
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %
ակնամոմի 20%-անոց
սպիրտային լուծույթ     7,5-9,5
դափնու եթերայուղ       0,5-2,0
դիմեքսիդ                     7,5-9,5
կավ                              մնացածը:
____________________

(51) 2022.01
(11) 724		
(13) Y
A61K9/00
A61K35/00
(21) AM20210101Y
(22) 08.12.2021
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արամ Միքայելյան
(AM), Արեգ Ղուկասյան (AM)
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն,
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ.
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047,
Երևան, Արմենակյան 125 (AM)
(54) Համակցված ազդեցության քսուք
(57) Համակցված ազդեցության քսուք, որը
ներառում է վազելին և բուսական ծագման յուղ.
տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ ներառում
է լանոլին, գլիցերին, կավ, իսկ որպես բուսական
ծագման յուղ վերցված է խաղողի կորիզի յուղ,
կաթնափուշի սերմի յուղ և խնկածաղկի 20%անոց էքստրակտ, բաղադրամասերի հետևյալ
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).

04/1

№ՄԱՍ 1

վազելին                           
8,0-10,5
լանոլին                             
17,5-20,5
գլիցերին                            
8,0-10,5
խաղողի կորիզի յուղ          
8,0-10,5
կաթնափուշի սերմի յուղ    
8,0-10,5
խնկածաղկի 20%-անոց էքստրակտ 8,0-10,5
կավ                                                      մնացածը։
____________________

(51) 2022.01
(11) 725		
(13) Y
F03D 3/00
(21) AM20210089Y
(22) 12.11.2021
(72) Սուրեն Թաթիկյան (AM), Տիգրան
Թաթիկյան (AM), Շահեն Թաթիկյան (AM)
(73) Սուրեն Թաթիկյան, 2304, Կոտայքի մարզ,
ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ. 68, բն. 11 (AM),
Տիգրան Թաթիկյան, 0040, Երևան, Ավան, Հր.
Աճառյան 24 (AM), Շահեն Թաթիկյան, ք.Երևան,
Ավան, Աճառյան փող., 4/7 (AM)
(54) Հողմաէներգետիկ տեղակայանք
(57) Հողմաէներգետիկ տեղակայանք, որն ունի
լիսեռին ամրակցված բանող անիվ ունեցող
ռոտոր և քամու բազմաստիճան կոնցենտրա
տոր, որի ելքային մասի կտրվածքի մակերեսը
փոքր է մուտքային մասի կտրվածքի մակերե
սից, ընդ որում, ռոտորն ու կոնցենտրատորը
տեղակայված են քամու ուղղությամբ դիրքա
վորվելու հնարավորությամբ դարձկեն իրանի
վրա. տարբերվում է նրանով, որ բանող անիվը
տեղադրված է բազմաստիճան կոնցենտրա
տորի ելքային մասում, իրանի վրա երկայնական
առանցքով տեղակայված են առնվազն երկու
քամու կոնցենտրատորներ, իսկ յուրաքանչյուր
կոնցենտրատորի ելքային մասում տեղադրված
անիվ
ն երի առանցքները զուգահեռ են միմյանց
նկատմամբ:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

04/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2022.01
(11) 3091
(13) B
H01H 37/00
(21) AM20160124
(22) 19.12.2016
(72) Հայկ Մամիկոնի Մարգարյան (AM)
(73) Արմեն Անտոնյան, 0025, Երևան, Այգեստան
10 փող., 2 շենք, բն. 1 (AM)
(54) Ջերմաերկմետաղական ռելե
(57) Ջերմաերկմետաղական ռելե, որն ունի
մետաղական
թասաձև
իրան,
էլեկտրա
մեկուսիչ նյութից պատրաստված կափարիչ,
դրանց
միակցումից
ձևավորված
խցիկ
և դրանում տեղադրված երկու անշարժ
հպակներ, որոնք իրենց արտանցիչներով
համաչափորեն ամրացված են կափարիչի մեջ,
հոսանքահաղորդիչ կամրջակ, որը մի կողմով
փոխազդում է անշարժ հպակների հետ, իսկ

մյուս կողմով՝ հոսանքահաղորդիչ կամրջակն
անշարժ հպակներին միացնող զսպանակի հետ,
ջերմազգայուն երկմետաղական սկավառակ՝
տեղադրված խցիկի մեջ ազատ դիրքորոշվելու
հնարավորությամբ. տարբերվում է նրանով,
որ երկմետաղական սկավառակը տեղադրված
է թասաձև իրանի հատակին տեղադրված
մետաղական
տափօղակ-հենակի
վրա,
սկավառակի և կամրջակի միջև տեղադրված
է մեկուսիչ նյութից պատրաստված գնդիկաձև
հրիչ, խցիկում տեղադրված է երկմետաղական
սկավառակը հպակների խմբից բաժանող
ուղղորդ-մեկուսիչ, իսկ կամրջակը և զսպանակը
տեղադրված են անշարժ հպակների և
կափարիչի միջև առաջացած փորակում:
____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

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

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

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
01.04.2022

№

04/1

Տեղեկություններ տրված
արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին
(51) 21-01
(11) 575		
(13) S
(21) 20210020		
(22) 27.05.2021
(72) Արմինե Ղազարյան (AM)
(73) «Մինե» ՍՊԸ, 0033, Երևան, Բաղրամյան
64/2 (AM)
(54) Սեղանի խաղ «Հայք» (2 տարբերակ),
սեղանի խաղ «Մոլորակ» (1 տարբերակ),
սեղանի խաղ «Դեդո-Բաբո» (1 տարբերակ)
(55)

11

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
01.04.2022

№

04/1

12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
01.04.2022

№

04/1

13

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
01.04.2022

№

04/1

____________________

14

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

04/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20200050

(111) 34552

(220) 17.01.2020

(151) 30.03.2022

			(181) 17.01.2030
(730) «Պրեմիում ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա
կունյաց 127/21, AM
(442) 01.02.2020
(540)

(526) «COFFEE» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 30. սուրճ:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

լցոնելու համար ձեռքի սարքեր. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկներ էլեկտրոնային սիգա
րետների համար. տաքացվող ծխախոտային
արտադրանք։
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20200825

(111) 34554

(220) 08.05.2020

(151) 30.03.2022

			(181) 08.05.2030
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք.,
US
(442) 18.05.2020
(540)
(526) «CRYSTAL SILVER» գրառումն ինքնուրույն

(210) 20200824

(111) 34553

(220) 08.05.2020

(151) 30.03.2022

			(181) 08.05.2030
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք.,
US
(442) 18.05.2020
(540)

(526) «CRYSTAL BLUE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ մշակ
ված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի
համար. ծխախոտային արտադրանք. ծխա
խոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպա
տակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ.
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույք
ներ. սիգարետների ծխախոտաթուղթ. սիգա
րետների գլանակներ. ֆիլտրեր սիգարետների
համար. սիգարետներ փաթաթելու գրպանի
սարքեր. ծխախոտը թղթի գլանակների մեջ

պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ մշակ
ված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի
համար. ծխախոտային արտադրանք. ծխա
խոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպա
տակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ.
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույք
ներ. սիգարետների ծխախոտաթուղթ. սիգա
րետների գլանակներ. ֆիլտրեր սիգարետների
համար. սիգարետներ փաթաթելու գրպանի
սարքեր. ծխախոտը թղթի գլանակների մեջ
լցոնելու համար ձեռքի սարքեր. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկներ էլեկտրոնային սիգա
րետների համար. տաքացվող ծխախոտային
արտադրանք։
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20202125		

(111) 34555

(220) 16.11.2020

(151) 30.03.2022

			(181) 16.11.2030

17
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

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

(526) «fruit jelly» գրառումն ինքնուրույն պահպա

(442) 01.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ

04/1

№ՄԱՍ 1

նության օբյեկտ չէ:
կարմիր, կարմիր, կանաչ, սպիտակ, գազարա
գույն, դեղին, կապույտ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
մրգային դոնդող (հրուշակեղեն):
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(526) «Wafer rolls» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մանու
շակագույն, սպիտակ, բաց կանաչ, կապույտ,
շագանակագույն, մուգ կանաչ, դեղին, գազա
րագույն, կաթնագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, մասնավորապես՝
շոկոլադե միջուկով վաֆլե գլանակներ:

(210) 20202151		

(111) 34557

(220) 17.11.2020

(151) 30.03.2022

			(181) 17.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202129		

(111) 34556

(220) 16.11.2020

(151) 30.03.2022

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(526) «ДРАЖЕ КОЛЛЕКЦИЯ» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն, ոսկեգույն, կապույտ, սպիտակ,
կարմիր, սև, բաց կապույտ, վարդագույն գունա
յին համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
դրաժե կոնֆետներ. շոկոլադ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20210011		

(111) 34558

(220) 11.01.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 11.01.2031

18
18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

(730) Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան
ՍՊԸ, Երևան 0038, Աբելյան 6, AM

(210) 20210904		

(111) 34559

(220) 27.04.2021

(151) 30.03.2022

(442) 16.02.2021
(540)

			(181) 27.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM

04/1

№ՄԱՍ 1

(442) 01.06.2021
(540)

(526) «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» և «MEDICAL
INSTITUTE» գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:

(526) «CHOCO BURGER» գրառումն ինքնուրույն

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ

պահպանության օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան

գույնով:
(511)
դաս 41. բժշկական ոլորտում ակադեմիաներ
(ուսուցում). բժշկական ոլորտում մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). բժշկական ոլորտում հեռակա ուսուցում.
բժշկական ոլորտում կրթադաստիարակչա
կան ծառայություններ. բժշկակության ոլորտին
վերաբերող գրքերի հրատարակում.
բժշկա
կության ոլորտում կոնֆերանսների կազմակեր
պում և անցկացում. բժշկակության ոլորտում
վեհաժողով
ն երի (կոնգրեսների) կազմակեր
պում և անցկացում. բժշկակության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
բժշկակության ոլորտում քննությունների անց
կացում. բժշկակության ոլորտում գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
բժշկակության ոլորտում սեմինարների կազ
մակերպում և անցկացում. բժշկակության
ոլորտում գիտաժողով
ն երի (սիմպոզիումն երի)
կազմակերպում և անցկացում. բժշկակության
ոլորտում վարպետաց դասերի կազմակերպում
և անցկացում (ուսուցում). բժշկակության ոլոր
տին վերաբերող գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում. բժշկության ոլոր
տում մասնագիտական վերապատրաստում.
բժշկակության ոլորտում կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումն երի կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
շագանակագույն, կարմիր, սև, բաց դարչնա
գույն, կրեմագույն, ոսկեգույն, սպիտակ, շագա
նակագույն, մուգ կրեմագույն և կապույտ գունա
յին համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
շոկոլադե բուրգեր, թխվածքաբլիթ, շոկոլադ:
____________________

(210) 20210905		

(111) 34560

(220) 27.04.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 27.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.06.2021
(540)

19
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

(526) «CHOCO BURGER», «ՉՈԿՈ ԲՈՒՐԳԵՐ»,

(526) «Մերկուրիի գավազան»-ի պատկերը,

«SWEET & SOFT CHOCOLATE PIES» և «OPEN

«հավերժության» և «Ին-Յան»-ի նշաններն

HERE» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 42. գիտական ծառայություններ և
դրանց հետ կապված հետազոտություններ
և մշակումն եր, մասնավորապես՝ բժշկական
նպատակներով գիտական հետազոտություն
ներ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ՝
բժշկական օգնություն, ներառյալ՝ այլընտ
րանքային բժշկություն. հիգիենայի և կոսմե
տոլոգիայի բնագավառում ծառայություններ,
մասնավորապես՝ հիվանդանոցների ծառա
յություններ, հեռաբուժման ծառայություններ.
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ.
թերապևտիկ ծառայություններ, այն է՝ ֆիզի
ոթերապիա և լոգոպեդիա. դիետայի և սննդի
վերաբերյալ խորհրդատվություն. գեղեցկու
թյանը վերաբերող խորհրդատվություն և
միջամտություն.
ապաքինվողների
համար
տների ծառայություններ. հանգստյան տների
ծառայություններ:
____________________

օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապր անք այ ին նշան ը պահպ անվ ում է
դեղին, բաց և մուգ երկնագույն, սպիտակ, շագա
նակագույն, կապույտ, կարմիր, մանուշակագույն,
նարնջագույն, դարչնագույն, բաց և մուգ մոխրա
գույն և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
շոկոլադե բուրգեր, թխվածքաբլիթ:
____________________

(210) 20210978		

(111) 34561

(220) 04.05.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 04.05.2031
(730) Վեթեմենթս գրուփ ԱԳ, CH
(442) 07.07.2021
(540)
(511)
դաս 25. կեպիներ՝ որպես գլխարկներ.
գլխարկներ. բոլորագլխարկներ. շարֆ, կաշնե,
վզնոց. ձեռնոցներ. կոշիկներ. երկարաճիտ
կոշիկներ. գոտիներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211162		

(111) 34563

(220) 25.05.2021

(151) 30.03.2022

04/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 25.05.2031
(730) «Բիո բոնուս ագրո» ՍՊԸ, ՀՀ, Վայոց Ձոր
3601, Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավարի 34, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(210) 20211025		

(111) 34562

(220) 10.05.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 10.05.2031
(730) Օնիկ Սարգսյան, Վայոց Ձորի մարզ 3612,
գ. Չիվա, փ. 2, տուն 20, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, դեղին և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. մուրաբաներ. ջեմեր. կոմպոտներ.
չրեր. պահածոյացված մրգեր. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. սառեցրած
մրգեր. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
պահածոյացված
հատապտուղներ.

20
20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

դաս 31. այգեգործական և անտառային
մթերքներ. թարմ հատապտուղներ. թարմ
բանջարեղեն.
թարմ
մրգեր.
բույսեր.
եգիպտացորեն. թարմ կարտոֆիլ. չմշակված
ցիտրուսային պտուղներ. արմատապտուղներ.
պտուղներ:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20211181		

(111) 34564

(220) 27.05.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 27.05.2031
(730) «Կլասիկ բուրգեր» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան
փ., 6/1, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(210) 20211213		

(111) 34565

(220) 02.06.2021

(151) 30.03.2022

04/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 02.06.2031
(730) «Կատրան» ՍՊԸ, ՀՀ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Կարբի, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(526) «SEAFOOD» և «SINCE 1999» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

(526) «DINER» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ հիմն արկներում
կամ ուսումն ական հաստատություններում.
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնասպա
սարկման ռեստորանների ծառայություններ.
խորտկարանների ծառայություններ. բարե
րի ծառայություններ. վաշոկու ռեստորանների
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշ
տա սոբայի ռեստորանների ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. տեղե
կություն և խորհրդատվություն սննդի պատ
րաստման հարցերով. անձնական խոհարարի
ծառայություններ:
____________________

ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. անկենդան ձուկ. անկենդան սար
դինա ձուկ. պահածոյացված ձուկ. աղը դրած
ձուկ. ձկան սուկի. անկենդան խեցգետնան
մաններ. անկենդան խեցգետիններ. անկենդան
մանր ծովախեցգետիններ. անկենդան կակղա
մորթներ. անկենդան միդիաներ. անկենդան
ոստրեներ. ջրիմուռների սննդային լուծամզուք
ներ (էքստրակտներ). պահածոյացված ծովային
ջրիմուռներ.
դաս 31. ձկնկիթ.
դաս 35. մատակարարման ծառայություն
ներ երրորդ անձանց համար (ապրանքների,
այդ թվում՝ անկենդան ձկների, անկենդան սար
դինա ձկների, պահածոյացված ձկների, աղը
դրած ձկների, ձկան սուկիների, անկենդան խեց
գետնանմանների, անկենդան խեցգետինների,
անկենդան մանր ծովախեցգետինների, անկեն
դան կակղամորթների, անկենդան միդիաների,
անկենդան ոստրեների, ջրիմուռների սննդային
լուծամզուքների (էքստրակտներ), պահածո
յացված ծովային ջրիմուռների, ձկնկիթի գնում
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա
հովում). ապրանքների, այդ թվում՝ անկենդան
ձկների, անկենդան սարդինա ձկների, պահա
ծո
յաց
ված ձկնե
րի, աղը դրած ձկնե
րի, ձկան
սուկիների, անկենդան խեցգետնանմանների,
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անկենդան խեցգետինների, անկենդան մանր
ծովախեցգետինների, անկենդան կակղամորթ
ների, անկենդան միդիաների, անկենդան ոստ
րեների, ջրիմուռների սննդային լուծամզուքների
(էքստրակտներ), պահածոյացված ծովային
ջրիմուռների, ձկնկիթի մանրածախ և մեծածախ
առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211382		

(111) 34566

(220) 25.06.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 25.06.2031
(730) «Ինտերվալ» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնա
կաբերդի խճուղի 32, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(210) 20211417		

(111) 34568

(220) 29.06.2021

(151) 30.03.2022
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			(181) 29.06.2031
(730) Ս.Ս.Մ. ՍԻՔՍ ՍԻԳՄԱ ՄԱՆԱՋՄԵՆԹ
ԼԻՄԻՏԵԴ, CY
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 33. հայկական ծագման օղի:
____________________

(210) 20211574		

(111) 34569

(220) 22.07.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 22.07.2031
(730) ԷլՋի Էլեքթրոնիքս Ինք., KR

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
նարգիլեի բարերի ծառայություններ. հյուրա
նոցների ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում):
____________________

(210) 20211393		

(111) 34567

(220) 25.06.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 25.06.2031
(730) Ալբերտ Սամվելի Հարությունյան, ՀՀ,
Երևան, Օրբելի 6, բն. 126, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(442) 16.08.2021
(540)

(526) «WASH» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 7. էլեկտրական լվացքի մեքենաներ.
ամանեղեն լվացող ավտոմատ մեքենաներ.
գործվածքի, սպիտակեղենի և հագուստի
լվացման էլեկտրական մեքենաներ.
դաս 11. կենցաղային ապարատներ և մեքե
նաներ ջուրը մաքրելու համար. մեմբրանային
ապարատներ, սարքեր զտիչների տեսքով ջուրը
մաքրելու համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211620		

(111) 34570

(220) 29.07.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 29.07.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________
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(511)
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո
նային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային
սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ,
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթա
թելու համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու
համար, ծամելու ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ.
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բուժա
կան նպատակների համար). ծխելու պիտույք
ներ, այդ թվում՝ ծխախոտաթուղթ և սիգարետի
գլանակներ, սիգարետի զտիչներ, մետաղա
կան տուփեր ծխախոտի համար, արկղիկներ
սիգարետների համար և մոխրամաններ ծխող
ների համար, ծխամորճեր, գրպանի հարմա
րանքներ սիգարետները փաթաթելու համար,
վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. ծխախո
տային փայտիկներ, տաքացվող ծխախոտային
արտադրանք, սիգարետները կամ ծխախոտը
տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և դրանց
մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին պարու
նակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. ավան
դական սիգարետներին փոխարինող էլեկտրո
նային սիգարետներ. էլեկտրոնային սարքեր
նիկոտին պարունակող աերոզոլի ներշնչման
համար. բերանի ցողացիրներ ծխողների,
ծխախոտային արտադրանքի և ծխախոտի
փոխարինիչների համար. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասում. սար
քեր տաքացված սիգարետների, սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային փայ
տիկների մարման համար. սիգարետի էլեկտրո
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(442) 01.10.2021
(540)

(526) «CREATIVE» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. բրենդինգի ծառայություններ, այն
է՝ բրենդի վերաբերյալ խորհրդատվություն,
բրենդի ստեղծման ծառայություններ, բրենդի
կառավարում, բրենդի մարքեթինգ (շուկայա
վարում).
դաս 42. բրենդինգ, այն է՝ բրենդի դիզայն.
կայքերի պատրաստում. դիզայներական ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20211633		

(111) 34572

(220) 30.07.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 30.07.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր
Հովհաննես
Քալանթարյան Կարենի, Երևան, ՄալաթիաՍեբաստիա թաղամաս, Անդրանիկի փ. 122, բն.
3, AM
(442) 16.08.2021
(540)

նային վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
(210) 20211632		

(111) 34571

(220) 30.07.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 30.07.2031
(730) «Մադոկ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր, Վրա
ցական շ. 15, բն. 37, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կանաչ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամզուք
ներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղպեղի
գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու.
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. կաթնա
շիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. օշարակ
ներ ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ).
բաղադրություններ գազավորված ջուր արտադ
րելու համար. լիթիումաջուր. հանքային ջրեր
(ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր.
քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուք
ներ (էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշա
րակներ լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու.
խաղողի 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. սմուզի
ներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդ
ների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի հիմքով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով
կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի
կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով հարս
տացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի (գարե
ջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից պատ
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(442) 18.10.2021
(540)

(526) «headwear & accessories» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 25. բերետներ, կեպիներ, թասակներ,
բոլորագլխարկներ, ձեռնոցներ (հագուստ),
շարֆ, ցիլինդրներ, առանց մատների ձեռնոց
ներ:
____________________

(210) 20211681		

(111) 34574

(220) 04.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 04.08.2031
(730) «Վեյփ 2» ՍՊԸ, Երևան, Կ.Ուլնեցու 6, բն.
5, AM
(442) 16.08.2021
(540)

րաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. շենդի:
____________________

(210) 20211671		

(111) 34573

(220) 03.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 03.08.2031
(730) «Նշանէկս» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան
36, AM

(526) «YEREVAN» և «VAPE» գրառումներն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, կապույտ, դեղին, նարնջագույն և
վարդագույն գունային համակցությամբ:

24
24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

(511)
դաս 35. էլեկտրոնային սիգարետների,
էլեկտրոնային սիգարետների համար նախա
տեսված հեղուկ լուծույթների, ծխողների
համար բերանի ցողացիրների, էլեկտրոնային
սիգարետների բուրավետարարների (բացի
եթերային յուղերից) հետ կապված մանրածախ
և մեծածախ առևտրի ծառայություններ:

04/1

№ՄԱՍ 1

(730) Արթեսսենս ԷֆԶեթՍի, AE
(442) 16.09.2021
(540)

(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20211684		

(111) 34575

(220) 04.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 04.08.2031
(730) Արթեսսենս ԷֆԶեթՍի, AE
(442) 16.09.2021
(540)

(526) «PARFUMS PRIVES» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք,
հոտազերծիչներ մարդկանց կամ ընտանի
կենդանիների համար, անուշաբույր ջուր (օդե
կոլոն), հարդարանքի ջուր, համպար (պարֆյու
մերիա), յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ
միջոցների համար, խունկ,
եթերային յու
ղեր, օդի բուրավետիչներ, աղեր վաննաների
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների, կոսմետիկական
պատրաստուկներ լոգանքի համար, կոսմե
տիկական միջոցներ, կոսմետիկական հավա
քածուներ, կոսմետիկական կրեմն եր, ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների, լոսյոններ
կոսմետիկական նպատակների համար, լաքեր
մազերի համար:

(511)
դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք,
հոտազերծիչներ մարդկանց կամ ընտանի
կենդանիների համար, անուշաբույր ջուր (օդե
կոլոն), հարդարանքի ջուր, համպար (պարֆյու
մերիա), յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ
միջոցների համար, խունկ,
եթերային յու
ղեր, օդի բուրավետիչներ, աղեր վաննաների
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների, կոսմետիկական
պատրաստուկներ լոգանքի համար, կոսմե
տիկական միջոցներ, կոսմետիկական հավա
քածուներ, կոսմետիկական կրեմն եր, ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների, լոսյոններ
կոսմետիկական նպատակների համար, լաքեր
մազերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211696		

(111) 34577

(220) 06.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 06.08.2031
(730) «Պրոդիջի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Արաբկիր
27, տուն 16, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211685		

(111) 34576

(220) 04.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 04.08.2031
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(526) «PRO» և «DIGITAL PROFESSIONALS»
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(540)

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ:
____________________

(210) 20211697		

(111) 34578

(220) 06.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 06.08.2031
(730) «Լիգքօռ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ.
Աղավնատուն, Սուրեն Վիրաբյան 1, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. փայտե փորագրված գեղար
վես
տական իրեր:
____________________

(210) 20211739		

(111) 34579

(220) 10.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 10.08.2031
(730) «Նոյան տապան» ՍՊԸ, Երևան, 0010,
Հանրապետության 62/150, AM
(442) 16.08.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 16. գրենական պարագաներ, պող
պատե տառամարմիններ. պողպատե գրչածայ
րեր. կպչուն ժապավենի բաշխիչ հարմարանքներ
(գրասենյակային պիտույքներ). հասցեներով
դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ մեքենաներ.
թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի թղթե կամ
ստվարաթղթե վահանակներ. գրասենյակային
մակնշման
մեքենաներ.
գրասենյակային
ամրակներ. սեղմիչներ գրիչների համար. հար
մարանքներ
ճարմանդներով
ամրացնելու
համար (գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմ
ներ. նկարներ. էստամպներ (փորագրանկար
ներ). սիգարների օղակներ (սիգարների
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթապա
նակներ (գրասենյակային). պնակիտներ գրելու
համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու
համար կավ. հաշվողական աղ յուսակներ.
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակ
ված կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր.
պարբերական մամուլ. ատլասներ (քարտե
զագրքեր).
օղակներով
թղթապանակներ.
ռետինե
ժապավեններ
(գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
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լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
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կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ. գծագրական տախտակներ. գծագ
րական պիտույքներ. գծագրական գործիքներ.
դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրարներ (գրասե
նյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտ
ներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր.
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա
կան). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջելու
միջոցներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդան
շաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբ
լոններ. ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ
էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակոտիչներ
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաք. ներկա
նյութով ժապավեններ. թանաքամաններ. գրա
սենյակային հարմարանքներ ծրարները կնքելու
համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). գործ
վածք
կազմարարական
աշխատանքների
համար. գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստր
ներ (գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկ
ներ, պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ.
թղթե զտող նյու
թեր. բլանկ
ներ (տպագր
ված).
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). գալ
վանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական քար
տեզներ.
գլոբուսներ.
ջրաներկ
բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆիկա
կան
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
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ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավ
ն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման գոր
ծիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինքնա
հոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար.
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկար
ների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետ
ներ (տպագրական). կազմարարական նյութեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխա
տանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ. էջանիշ
ներ գրքերի համար. շնորհավորական բացիկ
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ներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսն
ձանյութ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքե
նաների համար. ալմանախներ. օրացույցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկա
րելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գրասենյակային ռետիններ. ման
կական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտ
ների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռո
ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. գծագրա
կան անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագ
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րական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե երեսսր
բիչներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակ
ներ. փորագրական ասեղներ օֆորտների
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման
համար. բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակա
յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
կպչուն պաստառ գրասենյակային նպատակ
ների համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ միկ
րոալիքային
վառարանում
սնունդ
պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ սուրճի
համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթ
ներ դար
սակ
ման հա
մար. թղթե կամ ստվա
րաթղթե
ցուցանակներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարա
կան մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյա
կային սարքավորանք). կոմիքսների գրքույկներ.
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր
ման նյութեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձին
ներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
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ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (Վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպե
լիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ուղեբեռների պահանջ
ման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռո
ցիկներ մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազմեր. գունազարդման գրքեր.
դաս
35.
գրախանութների
կողմից
մատուցվող առևտրի ծառայություններ, առև
տուր. մանրածախ վաճառքի նպատակով
ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատվամի
ջոցներով. հայտարարությունների փակցնում.
ներմուծման-արտահանման գործակալություն
ների ծառայություններ. գովազդային նյութերի
տարածում. լուսապատճենահանման ծառա
յություններ. գրասենյակային սարքերի և
ապարատների
վարձույթ.
մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. փաստաթղ
թերի վերարտադրում. գովազդային նյութերի
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նորացում. նմուշների տարածում. գովազդա
յին նյութերի վարձույթ. գովազդային տեքս
տերի հրատարակում. գովազդ. սղագրական
ծառայություններ. ցուցափեղկերի ձևավորում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. տեքս
տի մշակում. լրագրերի բաժանորդագրության
կազմակերպում երրորդ անձանց համար.
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և կատա
րողների գործերի կառավարում. 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. ապրանքների
և ծառայությունների լիցենզիաների առևտրա
յին (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվ
ների ապրանքագրերի տրամադրում. գովազ
դային տեքստերի խմբագրում. գովազդի
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և
կնքում երրորդ անձանց համար. ապրանքներ
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
հանդիպումն երի պլանավորման ծառայություն
ներ (գրասենյակային գործառույթներ). նվեր
ների ցանկի գրանցման ծառայություններ.
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). գոր
ծարարության ժամանակավոր կառավարում.
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների միջո
ցով արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
գրասենյակային սարքավորումն երի վարձույթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններում։
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20211767		

(111) 34580

(220) 16.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 16.08.2031
(730) Արմեն Սարգսյան, ՀՀ, Շիրակի մարզ, գ.
Հառիճ, փ. 7, տուն 12, AM
(442) 01.09.2021
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(540)

(526) «1996» և «RESTAURANT» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ։
____________________

(210) 20211774		

(111) 34581

(220) 16.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 16.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Թալար Մանուկ
յան Հարությունի, Երևան 0087, Էրեբունի,
Խաղաղ Դոնի 1, բն. 224, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ և նարնջագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 9. կինոնկարահանման խցիկներ.
ձայնագրությունների կրիչներ. լուսանկարչա
կան լաբորատորիաներ. լուսանկարչական
ապարատներ. դիապոզիտիվ
ն եր (լուսանկար
չություն). լուսանկարչական ապարատների
և լուսանկարչական պարագաների հատուկ
պատյաններ. լուսանկարչությունում օգտագործ
վող զտիչներ. միկրոֆոններ. լուսանկարչական
ապարատների կանգնակներ. լուսանկարչա
կան ապարատների դիտաններ. լուսավորու
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թյան էլեկտրական կարգավորիչներ. բեմի
լուսավորման կարգավորիչներ. տեսախցիկներ.
դաս 35. գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուս
տագովազդ. ինտերակտիվ գովազդ համա
կարգչային ցանցում. գովազդային տեքստերի
խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. գովազ
դային հոլովակների և ֆիլմերի արտադրություն.
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազ
մում. խորհրդատվություն գովազդային հաղոր
դակցության ռազմավարության վերաբերյալ.
թվային երաժշտության ներբեռնման համար
մանրածախ առցանց ծառայություններ. հնչյու
նային ֆայլերի ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. նախապես
գրառված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռն
ման համար մանրածախ առցանց ծառայու
թյուններ.
դաս 41. ֆիլմերի արտադրություն, բացառու
թյամբ գովազդային ֆիլմերի. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. անիմացիոն ֆիլմերի և ձայնագրություն
ների ու տեսագրությունների արտադրություն,
ներկայացում, ցուցադրում. տեսագրությունների
մոնտաժում. լուսանկարչական ռեպորտաժներ.
լուսանկարչություն. տեսագրում. չբեռնվող ֆիլ
մերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. չբեռնվող հեռուստա
տեսային ծրագրերի տրամադրում «տեսա
նյութ ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով.
հնչյունային օպերատորների ծառայություն
ներ միջոցառումն երի համար. տեսանյութերի
խմբագրման ծառայություններ միջոցառում
ների համար. լուսատեխնիկների ծառայություն
ներ միջոցառումն երի համար. կինոֆիլմերի
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.
դաս 42. արդյունաբերական դիզայն.
դիզայներների ծառայություններ փաթեթավոր
ման բնագավառում. գեղարվեստական դիզայն.
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպա
սարկում երրորդ անձանց համար. վեբ-կայ
քերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն.
ինտերիերի դիզայն. այցեքարտերի ձևավորում.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20211790		

(111) 34582

(220) 18.08.2021

(151) 30.03.2022
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			(181) 18.08.2031
(730) Գևորգ Պողոսյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
գ. Քասախ, շ. 1, բն. 5, AM, Արտուշ Պողոսյան,
Սրագածոտնի մարզ, գ. Շենավան, փ. 19. տ. 21, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(511)
դաս 7. կթի մեքենաներ, դրանց մասեր և
կցամասեր. կերաղաց էլեկտրական, դրանց
մասեր և կցամասեր:
____________________

(210) 20211812		

(111) 34583

(220) 19.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 19.08.2031
(730) «Գիծ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0051, Գրիբոյեդով
17, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(526) «ԿԱՀՈՒՅՔ» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 40. պատվերով կահույքի արտա
դրություն:

____________________

(210) 20211824		

(111) 34584

(220) 23.08.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 23.08.2031
(730) «Գիծ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0051, Գրիբոյեդով
17, AM
(442) 18.10.2021
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(540)

(526) «FURNITURE» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին

ներ քնի նպաստման համար. էլեկտրոլիտները
փոխարինող լուծույթներ. սամիթի ջուր խիթի
դեմ. պատրաստուկներ ալերգիայի բուժման
համար. պատրաստուկներ քթախոռոչների
բուժման համար. տեղային կիրառման բուժա
կան քսուք
ներ, լո
սյոն
ներ, ժե
լեր և կրեմներ.
բուժական լոսյոններ, քսուքներ և կրեմն եր
խանձարուրներից առաջացած մաշկային ցանի,
գրգռումն երի և բորբոքումն երի դեմ. սննդային
հավելումն եր մարսողության խթանման համար.

գույնով:
(511)
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 40. պատվերով կահույքի արտա

պրոբիոտիկ հավելումն եր։

դրություն:

(210) 20211904		

(111) 34586

(220) 06.09.2021

(151) 30.03.2022

____________________

(210) 20211903		

(111) 34585

(220) 06.09.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 06.09.2031
(730) Զարբի’ս, Ինք., US
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 3. ոչ բուժական քսուքներ, բալասան
ներ կրծքավանդակը շփելու համար. ոչ բուժա
կան պատրաստուկներ քթի հեղուկացիրների
տեսքով. տեղային կիրառման ոչ բուժական
քսուքներ, լոսյոններ, ժելեր և կրեմն եր. ոչ բու
ժա
կան լո
սյոն
ներ, քսուք
ներ և կրեմներ խան
ձարուրներից առաջացած մաշկային ցանի,
գրգռումն երի և բորբոքումն երի դեմ.
դաս 5. վիտամիններ. վիտամինային
կաթիլներ, վիտամինային սառցաշաքար. ծամե
լու վիտամիններ. ծծելու պաստեղներ կոկորդի
ցավի և հազի դեմ. պատրաստուկներ կոկորդի
ցավի թեթևացման համար. օշարակներ հազի
դեմ. պատրաստուկներ հազի բուժման համար.
դիետիկ և սննդային հավելումն եր. սննդային
հավելումն եր իմունիտետի պաշտպանման և
ամրացման համար. բուժական պատրաստուկ
ներ քթի հեղուկացիրների տեսքով. բնական
բաղադրիչներ պարունակող պատրաստուկ
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(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

			(181) 06.09.2031
(730) Զարբի’ս, Ինք., US
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 3. ոչ բուժական քսուքներ, բալասան
ներ կրծքավանդակը շփելու համար. ոչ բուժա
կան պատրաստուկներ քթի հեղուկացիրների
տեսքով. տեղային կիրառման ոչ բուժական
քսուքներ, լոսյոններ, ժելեր և կրեմն եր. ոչ բու
ժա
կան լո
սյոն
ներ, քսուք
ներ և կրեմներ խան
ձարուրներից առաջացած մաշկային ցանի,
գրգռումն երի և բորբոքումն երի դեմ.
դաս 5. վիտամիններ. վիտամինային
կաթիլներ, վիտամինային սառցաշաքար. ծամե
լու վիտամիններ. ծծելու պաստեղներ կոկորդի
ցավի և հազի դեմ. պատրաստուկներ կոկորդի
ցավի թեթևացման համար. օշարակներ հազի
դեմ. պատրաստուկներ հազի բուժման համար.
դիետիկ և սննդային հավելումն եր. սննդային
հավելումն եր իմունիտետի պաշտպանման և
ամրացման համար. բուժական պատրաստուկ
ներ քթի հեղուկացիրների տեսքով. բնական
բաղադրիչներ պարունակող պատրաստուկ
ներ քնի նպաստման համար. էլեկտրոլիտները
փոխարինող լուծույթներ. սամիթի ջուր խիթի
դեմ. պատրաստուկներ ալերգիայի բուժման
համար. պատրաստուկներ քթախոռոչների

32
32

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

բուժման համար. տեղային կիրառման բուժա
կան քսուք
ներ, լո
սյոն
ներ, ժե
լեր և կրեմներ.
բուժական լոսյոններ, քսուքներ և կրեմն եր
խանձարուրներից առաջացած մաշկային ցանի,
գրգռումն երի և բորբոքումն երի դեմ. սննդային
հավելումն եր մարսողության խթանման համար.
պրոբիոտիկ հավելումն եր։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211942		

(111) 34587

(220) 09.09.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 09.09.2031
(730) Քրիստինե Խոցանյան, Երևան 0060,
Նարեկացի թղմ., շ.42, 35 Ավան, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(526) «MADE IN GERMANY» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գերմանական ծագման մազա
հեռացման սարրքավորումների ներմուծում և
վաճառք:
____________________

(210) 20211957		

(111) 34588

(220) 13.09.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 13.09.2031
(730) Անի Շահբազյան, Երևան 0063, Ավան,
Խուդյակովի փ., նրբ. 4, տուն 9, AM
(442) 01.10.2021
(540)

04/1

№ՄԱՍ 1

(526) «Եղիր ինքդ քո իդեալը» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
վարդագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների
մորթիներ.
սնդուկներ
և
ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևի և
արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ,
լծասարքեր
և
թամբագործական
իրեր.
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ
կենդանիների համար.
դաս 21. մազերի խոզանակներ. մազերի
սանրեր. փոքրիկ խոզանակներ եղունգ
ների համար. մարմնի սպունգներ. լոգանքի
խոզանակներ. լոգանքի սպունգներ. մերս
ման ձեռնոցներ. աղվափնջիկներ մարմինը
սկրաբով մշակելու համար. լյուֆա. պայու
սակներ լոգանքի համար. մոմակալներ և
բռնիչներ մոմերի համար՝ ոչ թանկարժեք
մետաղներից. մոմ պատրաստելու անոթներ.
բուրավետ նյութերով անոթներ. կաթսաներ
և տակդիրներ՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից.
բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար.
անուշահոտ յուղային այրիչներ. անուշաբույր
յուղերը տարածելու թիթեղիկներ. անուշաբույր
յուղի դիֆուզորներ, բացառությամբ հոտավետ
եղեգների.
մեջքի
քորիչներ.
բուրավետ
նյութերով հեղուկացիրներ. հեղուկացիրներ
օծանելիքների
համար.
կոսմետիկական
դիմափոշու ամաններ. դիմափոշու աման
ներ
(պիտոյատուփեր).
օճառամաններ.
բռնիչ
ներ ատամի խոզանակների համար.
թեյաքամիչներ.
կոսմետիկական
ապլիկա
տորներ և պարագաներ, այն է՝ դեմքի,
մարմնի
խոզանակներ,
դիմահարդարման
խոզանակներ, դեմքի սպունգներ, պիտոյա
տուփեր
կոսմետիկական
պարագաների
համար, խոզանակներ և սանրեր հոնքերի
և թարթիչների համար, աչքերի ընդգծման
վրձիններ և սանրեր, ոտքերի մատների
բաժանիչներ,
ոտքերի
կոսմետիկական
ապլիկատորներ, կոսմետիկական սպունգներ և
դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ:
____________________

33
33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

(210) 20211966		

(111) 34589

(210) 20211967		

(111) 34590

(220) 13.09.2021

(151) 30.03.2022

(220) 13.09.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 13.09.2031
(730) Զարբի’ս, Ինք., US

			(181) 13.09.2031
(730) Զարբի’ս, Ինք., US

(442) 18.10.2021
(540)

(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 3. ոչ բուժական քսուքներ, բալասան
ներ կրծքավանդակը շփելու համար. ոչ բուժա
կան պատրաստուկներ քթի հեղուկացիրների
տեսքով. տեղային կիրառման ոչ բուժական
քսուքներ, լոսյոններ, ժելեր և կրեմն եր. ոչ բու
ժա
կան լո
սյոն
ներ, քսուք
ներ և կրեմներ խան
ձարուրներից առաջացած մաշկային ցանի,
գրգռումն երի և բորբոքումն երի դեմ.
դաս 5. վիտամիններ. վիտամինային
կաթիլներ, վիտամինային սառցաշաքար. ծամե
լու վիտամիններ. ծծելու պաստեղներ կոկորդի
ցավի և հազի դեմ. պատրաստուկներ կոկորդի
ցավի թեթևացման համար. օշարակներ հազի
դեմ. պատրաստուկներ հազի բուժման համար.
դիետիկ և սննդային հավելումն եր. սննդային
հավելումն եր իմունիտետի պաշտպանման և
ամրացման համար. բուժական պատրաստուկ
ներ քթի հեղուկացիրների տեսքով. բնական
բաղադրիչներ պարունակող պատրաստուկ
ներ քնի նպաստման համար. էլեկտրոլիտները
փոխարինող լուծույթներ. սամիթի ջուր խիթի
դեմ. պատրաստուկներ ալերգիայի բուժման
համար. պատրաստուկներ քթախոռոչների
բուժման համար. տեղային կիրառման բուժա
կան քսուք
ներ, լո
սյոն
ներ, ժե
լեր և կրեմներ.
բուժական լոսյոններ, քսուքներ և կրեմն եր
խանձարուրներից առաջացած մաշկային ցանի,
գրգռումն երի և բորբոքումն երի դեմ. սննդային
հավելումն եր մարսողության խթանման համար.
պրոբիոտիկ հավելումն եր։

(511)
դաս 3. ոչ բուժական քսուքներ, բալասան
ներ կրծքավանդակը շփելու համար. ոչ բուժա
կան պատրաստուկներ քթի հեղուկացիրների
տեսքով. տեղային կիրառման ոչ բուժական
քսուքներ, լոսյոններ, ժելեր և կրեմն եր. ոչ բու
ժա
կան լո
սյոն
ներ, քսուք
ներ և կրեմներ խան
ձարուրներից առաջացած մաշկային ցանի,
գրգռումն երի և բորբոքումն երի դեմ.
դաս 5. վիտամիններ. վիտամինային
կաթիլներ, վիտամինային սառցաշաքար. ծամե
լու վիտամիններ. ծծելու պաստեղներ կոկորդի
ցավի և հազի դեմ. պատրաստուկներ կոկորդի
ցավի թեթևացման համար. օշարակներ հազի
դեմ. պատրաստուկներ հազի բուժման համար.
դիետիկ և սննդային հավելումն եր. սննդային
հավելումն եր իմունիտետի պաշտպանման և
ամրացման համար. բուժական պատրաստուկ
ներ քթի հեղուկացիրների տեսքով. բնական
բաղադրիչներ պարունակող պատրաստուկ
ներ քնի նպաստման համար. էլեկտրոլիտները
փոխարինող լուծույթներ. սամիթի ջուր խիթի
դեմ. պատրաստուկներ ալերգիայի բուժման
համար. պատրաստուկներ քթախոռոչների
բուժման համար. տեղային կիրառման բուժա
կան քսուք
ներ, լո
սյոն
ներ, ժե
լեր և կրեմներ.
բուժական լոսյոններ, քսուքներ և կրեմն եր
խանձարուրներից առաջացած մաշկային ցանի,
գրգռումն երի և բորբոքումն երի դեմ. սննդային
հավելումն եր մարսողության խթանման համար.

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

04/1

№ՄԱՍ 1

պրոբիոտիկ հավելումն եր։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

34
34

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

(210) 20211972		

(111) 34591

(220) 14.09.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 14.09.2031
(730) ԹիՓի-Լինք Քորփորեյշն Լիմիթիդ, HK

04/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 37. կոյուղու մաքրում, հորերի մաքրում,
խցանումների բացում, ջրահեռացում:
____________________

(442) 18.10.2021
(540)
(511)
դաս 9. տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա
կանություն). ժամանակի ավտոմատ ռելեներ.
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն).
էլեկտրական կերպափոխիչներ. էլեկտրական
փոխարկիչներ. խցակի էլեկտրական երկժա
նիներ. հոսանքի ուղղիչներ. ռեդուկտորներ
(էլեկտրական). էլեկտրական ապահովիչներ.
կառավարման վահաններ (էլեկտրականու
թյուն). էլեկտրական գծերի միացքներ. էլեկտ
րական միացքներ. էլեկտրական ռելեներ.
սեղմակներ (էլեկտրականություն). լուսավորու
թյան էլեկտրական կարգավորիչներ. պաշտպա
նիչ կափարիչներ խցակի վարդակների համար.
լուսավորման համակարգերի բալաստային
դիմադրություններ. սոլենոիդային կափույր
ներ (էլեկտրամագնիսական փոխարկիչներ).
գերլարումից պաշտպանող կարգավորիչներ.
բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. պիեզոէ
լեկտրական տվիչներ. մագնիսական ժապա
վենների մագնիսաթափման սարքեր. լարման
կայունացուցիչներ. հզորությունը կարգավորող
սարքեր. ցածր լարման սնուցման սարքեր. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականություն).
կոմու

(210) 20212027		

(111) 34593

(220) 23.09.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 23.09.2031
(730) Արթուր Խաչատրյան, ՀՀ, Երևան,
Սևաստոպոլյան փ., տուն 20/3, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(526) «Cleaning Service» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 37. կոյուղու մաքրում, հորերի մաքրում,
խցանումների բացում, ջրահեռացում:
____________________

տացման վահաններ. հալուն ապահովիչներ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20212026		

(111) 34592

(220) 23.09.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 23.09.2031
(730) Արթուր Խաչատրյան, ՀՀ, Երևան,
Սևաստոպոլյան փ., տուն 20/3, AM

(210) 20212043		

(111) 34594

(220) 24.09.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 24.09.2031
(730) Արտակ Չիբուխչյան, ՀՀ, Տավուշի մարզ
4008, գ. Ենոքավան, փ. 1, քոթեջ 38, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(442) 01.10.2021
(540)

(526) «Cleaning Service» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
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(526) «RESORT» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20212057		

(111) 34595

(220) 25.09.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 25.09.2031
(730) «Էռլա» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի Եղբայրների
4, բն. 29, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կարմիր, կապույտ, բաց կապույտ, ծիրանագույն
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
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վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
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սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
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
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քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորաց
րած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբ
լիթներ. մամլած մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր). տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ:
____________________
(210) 20212105		

(111) 34596

(220) 01.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 01.10.2031
(730) Նունե Աբաղյան, Երևան, Գյուրջյան 60,
բն. 18, AM
(442) 18.10.2021
(540)
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(511)
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. ալբոմ
ներ. արագակարներ, թղթապանակներ (գրա
սենյակային). օղակներով թղթապանակներ.
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ),
բրոշյուրներ. տետրեր. բլոկնոտներ (նոթատետ
րեր), քարտեր. կատալոգային քարտեր (գրա
սենյակային պիտույքներ), թերթերով թղթեր
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ.
կատալոգներ. թղթապանակներ փաստաթղ
թերի համար. քարտարաններ (գրասենյակային
պիտույքներ), թղթե տոպրակներ. կազմեր (գրա
սենյակային պիտույքներ). ծրարներ (գրասենյա
կային ապրանքներ). փաթեթավորման թուղթ.
գրչատուփեր. գրենական պիտույքներ. խորհր
դանշաններ (թղթե կնիքներ). լուսանկարներ.
գործվածք կազմարարական աշխատանքների
համար. բլանկներ (տպագրված). փոստային
բացիկներ. տպագիր արտադրանք. տպագ
րական հրատարակություններ. փոստային
թուղթ. բուկլետներ. կազմարարական նյութեր.
ամսագրեր (պարբերական). թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. էջանիշներ գրքերի
համար. շնորհավորական բացիկներ. սեղանի
թղթե տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ աշխա
տասեղանի համար. փոստային նամականիշ
ներ. թափանցիկ թաղանթներ (գրասենյակային
ապրանքներ). օրացույցներ. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթից
կամ ստվարաթղթից պիտակներ. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). գրասենյակա
յին թուղթ. անձնագրերի կազմեր. վարկային
քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ. սեղմիչներ
թղթադրամն երի համար. թռուցիկներ (գովազ
դային թերթիկներ). բանկատոմսեր. տպված
կտրոններ. թղթե բաններներ.
դաս 35. հայտարարությունների փակցնում.
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի նորա
ցում. գովազդային տեքստերի հրատարակում.
գովազդ. հեռուստագովազդ. ցուցափեղկերի
ձևավորում. շուկայագիտական (մարքեթինգա
յին) հետազոտություններ. գովազդ փոստով.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
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ցում. գովազդի մանրակերտում. մարքեթինգ
(շուկայավարում). գովազդային վահանակների
վարձույթ. թիրախային մարքեթինգ (շուկայա
վարում). արտաքին գովազդ.
դաս 36. տարաժամկետ մարման վարկեր.
վարկային գործակալությունների ծառայություն
ներ. բանկային ծառայություններ. ֆինանսա
վորում. փոխատվության տրամադրում գրավի
դիմաց. հիփոթեքային վարկեր. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
արժեթղթերի թողարկում. վարկային քարտերի
թողարկում. բանկային գործառնությունների
առցանց իրականացում. վարկավորում գրավի
դիմաց. ակումբային քարտեր օգտագործե
լու միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ
անձանց. էլեկտրոնային դրամապանակներով
վճարման ծառայություններ. վիրտուալ արժույթ
ների ֆինանսական փոխանակումն եր:
____________________

(210) 20212106		

(111) 34597

(220) 01.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 01.10.2031
(730) Նունե Աբաղյան, Երևան, Գյուրջյան 60,
բն. 18, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. ալբոմ
ներ. արագակարներ, թղթապանակներ (գրա
սենյակային). օղակներով թղթապանակներ.
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ),
բրոշյուրներ. տետրեր. բլոկնոտներ (նոթատետ
րեր), քարտեր. կատալոգային քարտեր (գրա
սենյակային պիտույքներ), թերթերով թղթեր
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ.
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կատալոգներ. թղթապանակներ փաստաթղ
թերի համար. քարտարաններ (գրասենյակային
պիտույքներ), թղթե տոպրակներ. կազմեր (գրա
սենյակային պիտույքներ). ծրարներ (գրասենյա
կային ապրանքներ). փաթեթավորման թուղթ.
գրչատուփեր. գրենական պիտույքներ. խորհր
դանշաններ (թղթե կնիքներ). լուսանկարներ.
գործվածք կազմարարական աշխատանքների
համար. բլանկներ (տպագրված). փոստային
բացիկներ. տպագիր արտադրանք. տպագ
րական հրատարակություններ. փոստային
թուղթ. բուկլետներ. կազմարարական նյութեր.
ամսագրեր (պարբերական). թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ )
փաթեթավորելու համար. էջանիշներ գրքերի
համար. շնորհավորական բացիկներ. սեղանի
թղթե տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ աշխա
տասեղանի համար. փոստային նամականիշ
ներ. թափանցիկ թաղանթներ (գրասենյակային
ապրանքներ). օրացույցներ. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթից
կամ ստվարաթղթից պիտակներ. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). գրասենյակա
յին թուղթ. անձնագրերի կազմեր. վարկային
քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ. սեղմիչներ
թղթադրամն երի համար. թռուցիկներ (գովազ
դային թերթիկներ). բանկատոմսեր. տպված
կտրոններ. թղթե բաններներ.
դաս 35. հայտարարությունների փակցնում.
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի նորա
ցում. գովազդային տեքստերի հրատարակում.
գովազդ. հեռուստագովազդ. ցուցափեղկերի
ձևավորում. շուկայագիտական (մարքեթինգա
յին) հետազոտություններ. գովազդ փոստով.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում. գովազդի մանրակերտում. մարքեթինգ
(շուկայավարում). գովազդային վահանակների
վարձույթ. թիրախային մարքեթինգ (շուկայա
վարում). արտաքին գովազդ.
դաս 36. տարաժամկետ մարման վարկեր.
վարկային գործակալությունների ծառայություն
ներ. բանկային ծառայություններ. ֆինանսա
վորում. փոխատվության տրամադրում գրավի
դիմաց. հիփոթեքային վարկեր. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
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քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
արժեթղթերի թողարկում. վարկային քարտերի
թողարկում. բանկային գործառնությունների
առցանց իրականացում. վարկավորում գրավի
դիմաց. ակումբային քարտեր օգտագործե
լու միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ
անձանց. էլեկտրոնային դրամապանակներով
վճարման ծառայություններ. վիրտուալ արժույթ
ների ֆինանսական փոխանակումն եր:
____________________

(210) 20212107		

(111) 34598

(220) 01.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 01.10.2031
(730) Նունե Աբաղյան, Երևան, Գյուրջյան 60,
բն. 18, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. ալբոմ
ներ. արագակարներ, թղթապանակներ (գրա
սենյակային). օղակներով թղթապանակներ.
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ),
բրոշյուրներ. տետրեր. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր), քարտեր. կատալոգային քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ),
թերթերով
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). ստվա
րաթուղթ. կատալոգներ. թղթապանակներ
փաստաթղթերի համար. քարտարաններ (գրա
սենյակային պիտույքներ), թղթե տոպրակներ.
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). ծրար
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). փաթե
թավորման թուղթ. գրչատուփեր. գրենական
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիք
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ներ). լուսանկարներ. գործվածք կազմարա
րական աշխատանքների համար. բլանկներ
(տպագրված). փոստային բացիկներ. տպա
գիր արտադրանք. տպագրական հրատարա
կություններ. փոստային թուղթ. բուկլետներ.
կազմարարական նյութեր. ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակ
ներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու
համար. էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավո
րական բացիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ.
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար.
փոստային
նամականիշներ.
թափանցիկ
թաղանթներ (գրասենյակային ապրանքներ).
օրացույցներ. թղթե կամ ստվարաթղթե տու
փեր. ծանուցագրեր (գրասենյակային). սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղ
թից պիտակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե
ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ
(գրասենյակային). գրասենյակային թուղթ.
անձնագրերի կազմեր. վարկային քարտերի ոչ
էլեկտրական տպիչներ. սեղմիչներ թղթադրամ
ների համար. թռուցիկներ (գովազդային թեր
թիկներ). բանկատոմսեր. տպված կտրոններ.
թղթե բաններներ.
դաս 35. հայտարարությունների փակցնում.
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի նորա
ցում. գովազդային տեքստերի հրատարակում.
գովազդ. հեռուստագովազդ. ցուցափեղկերի
ձևավորում. շուկայագիտական (մարքեթինգա
յին) հետազոտություններ. գովազդ փոստով.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում. գովազդի մանրակերտում. մարքեթինգ
(շուկայավարում). գովազդային վահանակների
վարձույթ. թիրախային մարքեթինգ (շուկայա
վարում). արտաքին գովազդ.
դաս 36. տարաժամկետ մարման վարկեր.
վարկային գործակալությունների ծառայություն
ներ. բանկային ծառայություններ. ֆինանսա
վորում. փոխատվության տրամադրում գրավի
դիմաց. հիփոթեքային վարկեր. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
արժեթղթերի թողարկում. վարկային քարտերի
թողարկում. բանկային գործառնությունների
առցանց իրականացում. վարկավորում գրավի
դիմաց. ակումբային քարտեր օգտագործե
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լու միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ
անձանց. էլեկտրոնային դրամապանակներով
վճարման ծառայություններ. վիրտուալ արժույթ
ների ֆինանսական փոխանակումն եր:
____________________

(210) 20212116		

(111) 34599

(220) 04.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 04.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գեղամ Գրիգոր
յան, ՀՀ, Երևան, Քանաքեռ, փ. 13, տուն 34, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ վաճառքի
ծառայություններ, այդ թվում՝ շինարարական
գործիքների, ներկերի, ներկանյութերի, բետո
նե քարերի, մետաղական շինանյութերի, ձեռքի
գործիքների, ավազի, ցեմենտի, գաջի, պող
պատե ամրանների, մետաղական ցանցերի,
գիպսակարտոնե պրոֆիլների, ապակե ման
րաթելերի, տախտակի, լուսավորման համար
նախատեսված լամպերի, էլեկտրական հոսան
քալարերի,
սվաղանյութերի,
մետաղական
կղմինդրների, էլեկտարական սարքերի, սալիկ
ների, սոսնձի, ծեփամածիկի, խողովակների,
կախովի
առաստաղների,
օդափոխության
սարքերի, պաստառների, դռների, լամինատե
հատակների, ծորակների, սանիտարական
կերամիկայի, տնտեսական նյութերի, ներքին
հարդարման պարագաների վաճառք:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212132		

(111) 34600

(220) 07.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 07.10.2031
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(730) «Էֆ-Էն-Էս ակումբ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալ
բանդյան 25/14. 128 ոչ բնակելի տարածք, AM
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(442) 18.10.2021
(540)

(442) 18.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
(511)
դաս 32. գարեջուր. մրգահյութեր. ջրեր
(ըմպելիքներ).
լիմոնադներ.
սոդայաջուր.
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. ախտահանում.
տրանսպորտային միջոցների լվացում.
դաս 40. սննդամթերքի և ըմպելիքների
պահածոյացում. աղբի և թափոնների կրկնա
կան մշակում. թափոնների մշակում (վերամշա
կում). աղբի և թափոնների ոչնչացում. օֆսեթ
տպագրություն.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
ճաշարանների ծառայություններ. զբոսաշրջիկ
ների համար տների ծառայություններ. հյու
րանոցների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ.
մոթելների ծառայություններ. նարգիլեի բարերի
ծառայություններ.
դաս
44.
գեղեցկության
սրահների
ծառայություններ. բժշկական կլինիկաների
ծառայություններ. վարսավիրանոցների ծառա
յություններ. ատամն աբուժական օգնություն,
ստոմատոլոգիա:
____________________

(210) 20212142		

(111) 34601

(220) 08.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 08.10.2031
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM

սպիտակ, երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ). 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. երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր.
թթու կաղամբ. չորացրած կոկոսի ընկույզներ.
կանճրակի սննդային յուղ. արգանակի խտա
ծոներ. ապուրներ. թթու դրած մանր վարունգ.
պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային մշակ
ման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած
բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք (կաթ
նամթերք). պանիրներ. կրոկետներ. անկենդան
խեցգետնանմաններ. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
միս. անկենդան ձուկ. մսային դոնդող. որսա
միս. պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի
համար. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր
պատրաստելու համար. յուղային խառնուրդներ
բուտերբրոդների համար. անկենդան ծովատա
ռեխ. անկենդան օմարներ. եգիպտացորենի
սննդային յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորի
զից. քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրե
ներ. ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. բանջարեղենի ապուրներ. բանջարե
ղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու համար.
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր.
կումիս. կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահածո
յացված ոսպ. մարգարին. սննդային ոսկրածուծ.
անկենդան խեցեմորթներ. անկենդան միդիա
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ներ. արմավենու սննդային յուղ. մշակված
ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի պաշտետ
ներ. պահածոյացված սոխ. պահածոյացված
ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ. սննդա
յին ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարարական
նպատակների համար. մանրաթթու. պահա
ծո
յաց
ված սի
սեռ. նրբեր
շիկ. աղը դրած միս.
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստե
լու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենային
աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. անկենդան
սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. կենդանա
կան սննդային ճարպեր. անկենդան թյուննոս.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան
ընտանի թռչուն. ալգինատներ խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. անկենդան խխունջներ. սննդի
համար պատրաստված ծաղկափոշի. անկեն
դան սղոցաձև ծովամորեխներ. պահածոյացված
ձուկ. պահածոյացված միս. անկենդան մանր
ծովախեցգետիններ. խխունջի ձվեր. տոֆու (սո
յա
յի շոռ). հա
րած սե
րուցք. խո
զի միս. ուտե
լի
թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ. ձկան ա
լ յուր
սննդի մեջ օգտագործելու համար. մսի պահա
ծոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ.
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռ
ների հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածո
ներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի
փաթիլներ. թահինի. հումուս. պահածոյացված
ծովային ջրիմուռներ. կտրված կաթ. կիմչի.
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածո
յացված պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր.
ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարե
ղենի մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակ
ված սերմեր. սննդի համար պատրաստված
հալվե վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտե
ինի բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ
խոհարարական նպատակների համար. խտաց
րած կաթ. թթվասեր. կաթնաթթվային խմորու
մով եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի
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մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավի
ար. գետնընկույզի կաթ խոհարարական նպա
տակների համար. նշի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. բրնձի կաթ. պահածո
յացված արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլ
գոգի. բուրավետացված ընկույզներ. մշակված
պնդուկ. գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների
համար. սառեցումով չորացրած միս. վարսակի
կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցու
մով չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ,
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ.
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմ
քով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով
խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի
համար. խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկ
նե
րի վրա (կորն-դո
գեր). սո
յա
յի ձեթ սննդի
համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի կաթ.
գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. ըմպե
լիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհա
րարական նպատակների համար. ըմպելիքներ
նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով
ալրային փքաբլիթներ. յուբա. սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ բան
ջարեղենով պատրաստված կերակուր). տեմ
պե. սատե. մշակված բանջարեղեն. ռատատույ.
բադի կոնֆիներ. անդույետ. կասուլե. շուկրուտ.
քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ. մսի
խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարեղենա
յին խտածոներ սնունդ պատրաստելու համար.
հացին քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով.
ագար-ագար խոհարարական նպատակների
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ.
կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային
ըմպելիքներ.
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ.
թթու դրած կոճապղպեղ:
____________________
(210) 20212154		

(111) 34602

(220) 12.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 12.10.2031

42
42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

(730) Արմինե Գևորգյան, ՀՀ, Երևան, Բաղ
րամյան 60, բն. 19, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «Occupational Therapy Centre» արտահայ
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ կապույտ, երկնագույն և դեղին գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 44. թերապևտիկ ծառայություններ:
____________________

(210) 20212184		

(111) 34603

(220) 15.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 15.10.2031
(730) «Ագրոինվեստ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047,
Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտ ակ, ծիր ան ագ ույն և կան աչ գուն այ ին
համակցությամբ:
(511)
դաս 7. խառն իչ մեք են ան եր. աղացն եր
(մեքենաներ). ապարատներ գազավորված ըմպե
լիքների արտադրության համար. էլեկտրամեխա
նիկական սարքեր ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. առևտրի ավտոմատներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու,
կաթ, պանիր, կարագ, յոգուրտ և այլ կաթնամ
թերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րին իչն եր. բրինձ. մակ ար ոն եղ են և լապշ ա
(արիշտա). տապիոկա և սագո. ալ յուր և հացա
հատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն և
քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ, շարբաթ
և այլ սննդային սառույցներ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. համե
մանք. ամոքանք. պահածոյացված խոտաբույ
սեր. քացախ, սոուսներ և այլ համեմունքներ.
սառույց (սառեցված ջուր).
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հան
քային և գազավորված ջրեր. մրգային ըմպելիք
ներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 35. գովազդ. գործարարության կառա
վար ում, կազմ ակ երպ ում, վարչ ար ար ութ յուն.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն. ուսումն ական գործըն
թացի ապահովում. զվարճություններ. մարզա
կան և մշակութային միջոցառումն երի կազմա
կերպ ում, նոր ութ յունն եր ի ծառ այ ութ յունն եր,
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի տրա
մադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառա
յության միջոցով», ռադիո և հեռուստատեսային
ծրագրերի մոնտաժում:
____________________

(210) 20212217		

(111) 34604

(220) 19.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 19.10.2031
(730) «Ին պրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի
պող. 7/2, բն. 57, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(526) «PROJECT» բառը և «DESIGN STUDIO»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և փիրուզագույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 42. ինտերիերի ձևավորում:
____________________

43
43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

(210) 20212219		

(111) 34605

(220) 19.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 19.10.2031
(730) Ռաֆայել Ահարոնյան, Երևան, Հ. Քոչար
8, բն. 10, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
(R0, G183, B62 ) և կապույտ (R12, G90, B166 )
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում:
____________________

(210) 20212227		

(111) 34606

(220) 20.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 20.10.2031
(730) «Սայնս ընդ սփիրիթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
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դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
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թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի աստառ
ներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր. տրի
կոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բութ
սեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխա
շոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը. մարմ
նամարզական կոշկեղեն. մանտո. անջրանցիկ
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ).
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի
օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ (սպասավոր
ների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկա
պատներ. գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ
(հագուստ). օրարի (եկեղեցական հագուստ).
առանց մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղե
ցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. լողա
փի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ
հագուստի համար. պիժամաներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիք
ներ. կրծկալներ. վերարկուներ. կրունկներ
կոշկեղենի համար. պատմուճաններ (պարեգոտ
ներ). ռանտեր կոշկեղենի համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
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(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ
գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկներ.
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտ
րական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր
բութսերի համար. սպորտային բութսեր. գլխա
կապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կար
ճաթև (T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ.
դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար.
ասեղներ. ասեղներ կոշկակարության համար.
ասեղ
ներ կա
րի հա
մար. ասեղ
ներ բրդի սան
րագզիչ մեքենաների համար. ասեղներ կազ
մարարական
աշխատանքների
համար.
կարկատանի ասեղներ. ասեղներ թամբագոր
ծական աշխատանքների համար. հյուսելու շյու
ղեր. ճարմանդներ հագուստի համար. ջայլամի
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փետուրներ (հագուստի պարագաներ). կետի
բեղից շերտիկներ իրանակալների համար.
մազակապեր. դնովի մորուքներ. սեղմիչներ
մազերի համար. զարդարանքներ գլխարկ
ների համար. գործված, հյուսված կամ ոլորված
իրեր հարդարման, վերջնամշակման և զար
դարման համար. տրեզ. գնդեր կարկատելու
համար. կոճակներ. սևեռակ – ճարմանդներ.
ապարանջան-բռնիչներ հագուստի թևքերը վեր
բարձրացնելու համար. թևկապեր. ճարմանդ
ներ տաբատակալների համար. մետաղազար
դեր (հագուստի պարագաներ). ասեղնագործած
իրեր. ճարմանդներ գոտիների համար. սպի
տակեղենի թվային կամ տառային դրոշմն եր.
կեռիկներ կոշիկների համար. քուղեր կոշիկ
ների համար. զարդեր կոշկեղենի համար.
կոշիկների մերակներ. թավաթել (շքերիզային
իրեր). դեկորատիվ իրեր մազերի համար. ծամ
կալներ մազերը գանգրացնելու համար. հերա
կալներ. ծամկալներ. ցանցեր մազերի համար.
դնովի մազեր. հյուսեր մազերից. սպիտակե
ղենի թվային դրոշմն եր. օձիքները կոշտացնող
տարրեր. քուղեր հագուստի համար. ճարմանդ
ներ իրանակալների համար. տուփեր կարի
պարագաների համար. մատնոցներ. կեռիկ
ներ ասեղնագործության համար. կեռիկներ
(արդուզարդի իրեր). կայծակ – ճարմանդներ.
բարձիկներ գնդասեղների համար. կեղծ եզրա
շերտեր. ժաներիզներ (ասեղնագործ). մաքոք
ներ ձկնորսական ցանցերի պատրաստման
համար. արհեստական ծաղիկներ. ծոպեր.
արհեստական մրգեր. հյուսքի տեսքով զարդա
րանքներ. ծոպեր (արդուզարդի առարկաներ).
զարդեր հագուստի համար. արհեստական
դրասանգներ. ժաբոներ (ժանյակավոր իրեր).
բրդե քուղեր. շքերիզային իրեր. սպիտա
կեղենի տառային դրոշմն եր. արդուզարդի
ապրանքներ, բացառությամբ թելերի. փայ
լազարդեր հագուստի համար. դնովի բեղեր.
մերակներ հագուստի համար. թռչունների
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). շքերի
զային ժապավեններ. փայլակներ հագուստի
համար. բարձիկներ ասեղների համար. կեղ
ծամն եր. ատամն աձև ժանյակներ. տաքացնե
լու միջոցով կպչող (սոսնձվող) կարկատաններ
մանածագործական իրերի վերանորոգման
համար. փետուրներ (հագուստի պարագաներ).
փուփուլներ. բոլորածալեր կանացի հագուստի
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համար. վարդակապեր (շքերիզային ժապա
վեններ). ծալազարդեր. կայծակ - ճարմանդներ
պայուսակների համար. ճարմանդներ կոշ
կեղենի համար. արհեստական մազափնջեր.
մախաթներ, բզեր (դերձակային). ասեղնատու
փեր. ասեղնակալիչներ. արծաթով ասեղնա
գործած իրեր. ոսկով ասեղնագործված իրեր.
ձգուն ժապավեններ. ժապավենաթելեր վերջ
նամշակման համար. ճարմանդներ (հագուստի
պարագաներ).
կեռիկներ
իրանակալների
համար. պսակներ արհեստական ծաղիկներից.
գնդասեղներ, բացառությամբ ոսկերչական
իրերի և բիժուտերիայի. տարբերանշաններ,
ոչ ազնիվ մետաղներից. տաքացնելու միջոցով
կպչող (սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածա
գործական իրեր (արդուզարդի ապրանքներ).
համարանշաններ սպորտային մրցումն երի
մասնակիցների համար. կոճակ-խորհրդանշան
ներ. օղակապեր մազերի համար. գլխարկներ
մազերը ներկելու համար. կպչուկ - ճարմանդ
ներ. շքանշանի ժապավեններ. ուսաբարձիկներ
հագուստի համար. սեղմիչներ հեծանվորդների
տաբատների համար. ժապավեններ վարա
գույրների համար. խոպոպաթղթեր. կեռիկներ
գորգերի համար. ուլունքներ, բացառությամբ
ոսկերչական իրերի համար օգտագործվող
ների. ասեղնագործական կամ բրդե թելերը
փաթաթելու համար կոճեր (բացի մեքենայի
մասերից). շինյոններ. մարդու մազեր. մազերը
գանգրացնելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
հարմարանքներ, բացի ձեռքի գործիքներից.
ապլիկացիա
(արդուզարդի
առարկաներ).
արհեստական բույսեր, բացառությամբ տոնա
ծառերի. հավաքակազմեր կարի համար. միջա
տաբանական գնդասեղներ. ասեղնագործական
ասեղներ. հուռութներ (կախազարդեր), բացի
թանկարժեք իրերի, բանալիների օղակների
կամ շղթաների համար նախատեսվածներից.
ասեղթելիչներ. Սուրբ ծննդյան արհեստա
կան դրասանգներ. Սուրբ ծննդյան արհեստա
կան դրասանգներ լույսերով. Սուրբ ծննդյան
արհեստական պսակներ. Սուրբ ծննդյան
արհեստական պսակներ լույսերով. գլխարկի
ժապավեններ. մազերի ժապավեններ. ոչ թղթյա
ժապավեններ և ժապավենակապեր նվեր
ները փաթեթավորելու համար. արդուզարդի
ապրանքների ժապավենակապեր. գլխարկների
գնդասեղներ, բացառությամբ թանկարժեք իրե
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րի. կպչուն ժապավեններ կուրծքը բարձրացնե
լու համար. երկկողմանի կպչուն ժապավեններ
հագուստի համար.
դաս 28. խցիկներ խաղագնդակների
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր.
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ նետաձ
գության համար. պարագաներ աղեղից արձա
կելու համար. դահուկների եզրակներ. ճոճեր.
գնդակներ խաղերի համար. տոնահանդեսների
փուչիկներ. բիլ յարդի սեղանների կողեզրերի
պահպանակներ. ճոճաձիեր (խաղալիքներ).
ձեռնոցներ հարվածով նետելու համար (խաղի
պարագաներ). ծծակներով շշեր տիկնիկների
համար. հեծանվային վարժասարքեր. բիլ յարդի
խաղագնդեր. կավիճ բիլ յարդի խաղաձողերի
(կիյերի) համար. հարմարանքներ բիլ յարդ
խաղալիս չափանշելու համար. խաղափայտեր.
փոքր գնդակներ խաղերի համար. խաղալիք
ներ. կառուցելու խորանարդիկներ (խաղալիք
ներ). սահնակներ բոբսլեյի համար. Սուրբ
ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների անակնկալ
ներ). կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված չմուշկ
ներով. մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառերի
համար. խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորում
ներ բոուլինգի համար. բռնցքամարտի ձեռնոց
ներ.
կենդանիների
աղիքներից
լարեր
ձեռնաթիակների
(ռակետների)
համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապա
րուկներ. կարժառներ օդապարուկների համար,
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները
փաթաթելու համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստրուկտորներ. լարեր ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասար
քեր. ուժային մարզասարքեր. մանր` գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար (ուշադրության
նշաններ).
վահանակներ
(սպորտային
ապրանքներ). պայուսակներ կրիկետի համար.
հոկեյի մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր.
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). սպորտային
սկավառակներ. դոմինո (խաղ). շախմատ. շախ
մատի տախտակներ. շաշկու տախտակներ.
խաղալիք ատրճանակներ. անվակներ հեծան
վամարզասարքերի
համար.
ձկնորսական
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կոթավոր ուռկաններ. անիվ
ն երով կամ առանց
անիվ
ն երի պայուսակներ գոլֆի համար. անակն
կալներով խաղեր խաղարկումն երի համար.
սպորտային ցանցեր. թենիսի ցանցեր. դահու
կակապեր. տեգեր. ձկնորսական լողաններ.
սեղանի ֆուտբոլ. սպորտային որսատեգային
հրացաններ. ձեռնոցներ խաղերի համար.
տարողություններ, բաժակներ խաղազառերի
համար. սպորտային սարքեր ծանր ատլետիկա
յում մարզվելու համար. ձկնորսական կեռիկներ.
չխչխկաններ (խաղալիքներ). տնային խաղեր.
խաղեր. ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախ
ների վրա կրակելու համար. ձեռնաթիակներ
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր.
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատե
րական
դիմակներ.
դիմակահանդեսային
դիմակներ. տրանսպորտային նմուշների փոք
րամասշտաբ մոդելներ. ձկնորսական կոճեր.
լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ (ձկնոր
սական թակարդներ). լողավազաններ (խաղա
յին և սպորտային իրեր). արհեստական ձյուն
Նոր տարվա եղևնիների համար. նետելու սպոր
տային հարմարանքներ. անվավոր չմուշկներ.
չմուշկներ. փոկի կաշի (դահուկների հենամա
կերևույթների համար). կավե աղավ
ն իներ
(թիրախներ). սերֆինգի տախտակներ. տիկ
նիկների հագուստ. տիկնիկների սենյակներ.
սարքեր աճպարարության ցուցադրման համար.
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր կեն
դանիների աղիքներից. պատվածքներ դահուկ
ների հենամակերևույթների համար. դահուկներ.
սեղանի թենիսի սեղաններ. հոլեր (խաղալիք
ներ). սահնակներ (սպորտային ապրանքներ).
տրիկ-տրակ (սեղանի խաղ), նարդի. ինքնագ
լորներ (խաղալիքներ). փետրագնդակներ բադ
մինտոնի համար. օդաճնշական խաղալիք
ատրճանակներ. հրապատիճներ (խաղալիք
ներ). տոնածառերի զարդարանքներ, բացառու
թյամբ լամպերի, մոմերի և հրուշակեղենի.
տակդիրներ Նոր տարվա եղևնիների համար.
բիլ յարդի խաղափայտեր (կիյեր). բիլ յարդի
խաղաձողերի
(կիյերի)
ծայրապանակներ.
բիլ յարդի սեղաններ. կանխավճարով աշխա
տող բիլ յարդի սեղաններ. կայակներ սերֆինգի
համար. առագաստավոր տախտակներ սեր
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ֆինգի համար. դելտապլաններ. սարքեր խաղե
րի համար. մարմն ամարզական հարմարանքներ.
սուսերամարտի
զենքեր.
սուսերամարտի
դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ. բեյս
բոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացական ուսափոկեր.
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). շար
ժական մասերով խաղալիքներ. պարապլան
ներ. պաշտպանիչ միջադիրներ (սպորտային
հանդերձանքի տարրեր). անվավոր տախտակ
ներ սահելու համար. տոբոգաններ (խաղալիք
ներ). զսպանակվող տախտակներ (սպորտային
պարագաներ). թավշե արջուկներ. ջրային
դահուկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. խայծին դիպչե
լու, վերցնելու ազդանշանիչներ (ձկնորսական
պարագաներ). խայծը բռնելու տվիչներ (ձկնոր
սական պարագաներ). սեղանի խաղեր. տոնա
վաճառային կարուսելներ. թռչող սկավառակներ
(խաղալիքներ). պայտեր խաղերի համար. մահ
ջոնգ. թավշյա խաղալիքներ. հարմարանքներ
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու համար
(խաղալիքներ). տրանսպորտային միջոցներ
(խաղալիքներ). մականամարզության մահակ
ներ. թիթեռնացանցեր. պատյաններ հատուկ
նախագծված դահուկների համար. փոկեր առա
գաստով տախտակների համար. գլուխկոտ
րուկներ՝ կազմված պատկերներ կազմող
տարրերի հավաքածուից (փազլներ). կայմեր
առագաստով տախտակների համար. ներկա
փոշեցիրներ (սպորտային պարագաներ), ներ
կագնդակով խաղի համար զենք (սպորտային
պարագաներ).
ներկագնդակներով
խաղի
գնդիկներ (ներկագնդակներով խաղի փամ
փուշտներ) (սպորտային ապրանքներ). փոկեր
սերֆինգի տախտակների համար. սարքեր
թենիսի գնդակներ նետելու համար. մեկնարկի
բլոկներ սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլ
ներով. փոկեր ծանր ատլետիկայով պարապող
ների համար (սպորտային ապրանքներ).
բոդիբորդներ. բինգոյի քարտեր. հարմարանք
ներ հողի գնդերը տեղը դնելու համար (գոլֆի
պարագաներ).
հրապուրաշվիկներ
որսի
համար. ռուլետկաների (պտուտախաղերի)
անիվ
ն եր. միասահուկավոր անվավոր չմուշկ
ներ. պինատներ. կախովի տանձիկներ. ռադիո
կառավարվող
խաղալիք
մեքենաներ.
մարզիկների կողմից օգտագործվող բևեկնա
խեժ. ձյունամուճակներ. պարսատիկներ (սպոր
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տային
ապրանքներ).
կանխավճարով
աշխատող խաղային ավտոմատներ. գեղադի
տակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. էլեկտրո
նային
թիրախներ.
հոտավետ
խայծեր
որսորդության և ձկնորսության համար. կամուֆ
լյաժային էկրաններ (սպորտային ապրանքներ).
սպորտային ձգող կիսավարտիքներ (սպորտա
յին ապրանքներ). սնոուբորդներ. փոքրամասշ
տաբ հավաքովի մոդելներ (խաղալիքներ).
պաչինկոներ. ժումար (լեռնագնացական հան
դերձանք). խաղային ավտոմատներ մոլեխա
ղերի համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղային
ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկներ.
պահող տախտակներ լողի համար. խաղա
հաշվի նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող,
քերվող շերտով վիճակահանության տոմսեր,
սքրեչ-քարտեր վիճակահանության համար.
փափուկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ
(բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար. թևա
կապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի բաճ
կոնակներ.
ավտոմատներ
տեսախաղերի
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյու
րակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղա
լիքներ),
մանրակերտներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ
գնդակներ նետելու համար. մարմն ամարզա
կան մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար
ման
վահանակներ.
պայուսակ-սայլակներ
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու տախ
տակներ. օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և
կայունարարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի
համար. խաղային կոնսոլների էկրանների
պաշտպանիչ ժապավեններ. դրոններ (խաղա
լիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակ
ների օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր
հատուկ հարմարեցված խաղագնդակների
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման
համար նախատեսված գորգեր. թավշյա խաղա
լիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք
հեծանիվ
ն եր մանուկների համար. կոսմետիկա
կան միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանում լողալու համար.
գեղարվեստական մարմն ամարզության ժապա
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
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խաղալիք խմորազանգված. շարժական խաղեր
և խաղալիքներ, որոնք ներառում են հեռահա
ղորդակցության գործառույթներ. բումերանգ
ներ. առևտրային քարտեր խաղերի համար.
գոտկատեղի համար վարժությունների գոտի
ներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. թաղան
թավոր ձեռնոցներ լողալու համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվա
վոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. փայտեր
անվավոր դահուկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցուրդներ.
տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակ
ներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամոր
ձակալներ սպորտի համար. պիտակներ գոլֆի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատուկ նախագծված
սերֆինգի տախտակների համար. հակասթրես
խաղալիքներ.
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. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.

48
48

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 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. 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 խոհարարական նպատակ
ների համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչ
ներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր).
պաշտետով կարկանդակներ. տնային պայման
ներում միսը փափկացնող մթերքներ. սննդա
յին սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետ
նընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար,
բացառությամբ եթերային յուղերի. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձա
վար. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն).
գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
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կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրե
ղացված նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահա
տիկային արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք).
կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ)
սննդի հա
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ
տա
գոր
ծե
լու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի
բլիթ
ներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոն
դող (հրու
շակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ.
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի
հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալ
վա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո.
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ
սննդի համար). պահածոյացված բանջարա
նոցային 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. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
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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). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
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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.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
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ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
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(730) «Պետրոսյան վայնս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Հ. Էմինի փող., շ. 2/1, 7-8, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20212249		

(111) 34607

(220) 22.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 22.10.2031
(730) «Որակի-նշան» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Քոչարի
21, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «Z» տառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում, այդ
թվում՝ մրցանակաբաշխությունների կազմա
կերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20212284		

(111) 34608

(220) 27.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 27.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Մոհ
րաբյան
Կամոյի,
ՀՀ,
Սյունիքի
մարզ,
ք.Գորիս, Ներքին Խնձորեսկ փ. 7, տուն 64,
AMԱվանեսովա Ինգա Էդգարի, ք. Երևան,
Մոլդովական 60/40, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. զբոսաշրջության ծառայություններ:
____________________

(210) 20212309		

(111) 34609

(220) 29.10.2021

(151) 30.03.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. սպորտային սարքերի տրամադ
րում. հանգստի ճամբարների ծառայություններ
(զվարճություններ, զիփլայն). սպորտային ճամ
բարների ծառայություններ.
դաս 43. պանսիոնների ծառայություններ,
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայություն
ներ, խորտկարանների ծառայություններ, բարե
րի ծառայություններ (գինետուն), հանգստի
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի
տրամադրում):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212310		

(111) 34610

(220) 29.10.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 29.10.2031
(730) «Պետրոսյան վայնս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Հ. Էմինի փող., շ. 2/1, 7-8, AM
(442) 16.11.2021
(540)

			(181) 29.10.2031
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(526) «WINE» և «BYURAKAN» բառերն ինքնուրույն

(210) 20212333		

(111) 34612

պահպանության օբյեկտներ չեն:

(220) 02.11.2021

(151) 30.03.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար

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

միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. սպորտային սարքերի տրամադ
րում. հանգստի ճամբարների ծառայություններ
(զվարճություններ, զիփլայն). սպորտային ճամ
բարների ծառայություններ.
դաս 43. պանսիոնների ծառայություններ,
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայություն
ներ, խորտկարանների ծառայություններ, բարե
րի ծառայություններ (գինետուն), հանգստի
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի
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(442) 16.11.2021
(540)

տրամադրում):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(526) «home» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ

(210) 20212314		

(111) 34611

(220) 01.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 01.11.2031
(730) «Քարտեզ 21» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002,
Զաքյան 5Ա, AM
(442) 16.11.2021
(540)

(526) «EST. 2020» գրառում ն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություն
ներ. բարերի ծառայություններ. հյուրանոցների
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում հյուրա
նոցներում:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

և բաց շագանակագույն, սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ագաթների, թանկարժեք իրե
րի, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարե
րի, ժամացույցների և այլ ժամանակաչափ
սարքերի, արձանիկների, ազնիվ մետաղնե
րից պատկերների, զարդատուփերի, բանա
լիների
օղակների
համար
հուռութների,
կաշվի և կաշվի նմանակումն երի, կենդանի
ների մորթիների, սնդուկների և ճամփորդա
կան ճամպրուկների, շնակապերի, անձրևի և
արևի հովանոցների, ձեռնափայտերի, մտրակ
ների, լծասարքերի և թամբագործական իրե
րի,
պարանոցակապերի,
սանձափոկերի
և կենդանիների համար հագուստի, քսակ
ների, դպրոցական պայուսակների, կահույքի
կաշվե հարդարանքի, արհեստական կաշվի,
կենդանիների համար ծածկոցների, թիկնա
պայուսակների, մորթեղենի, դրամապանակ
ների, անվավոր տնտեսական պայուսակների,
տնտեսական պայուսակների, փաստաթղթերի
համար տափակ ճամպրուկների, տուրիստա
կան պայուսակների, ծովափի պայուսակների,
կանացի պայուսակների, ուղեպայուսակների,
թղթապայուսակների
(կաշեգալանտերեա),
ճամփորդական
կաշվե
հավաքակազմերի
(կաշեգալանտերեա), խոշոր եղջերավոր անա
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սունների կաշիների, կաշվից կամ կաշեստվա
րաթղթից արկղերի, հացի համար կաշվե կամ
հացթուխի զամբյուղների, հագուստի համար
ոչ մետաղական կեռիկների, վարագույրների
համար կապերի, կաշեստվարաթղթե տուփերի,
հարդարանքի իրերի համար դատարկ պիտույ
քատուփերի, կռնապայուսակների, բանալիների
պատյանների, կահույքի կաշվե պաստառների,
սպորտային պայուսակների, պայուսակների,
անվավոր ճամպրուկների, ընտանի կենդանի
ների համար հագուստի, տնային կենդանիների
համար պառկելաթախտերի, տնային կենդա
նիների համար բների, տնային կենդանիների
համար տնակների, կենդանիների ճանկերից
իրերի, վարագույրների համար օղերի, արծա
թազօծված ապակու (հայելիներ), բամբուկե
իրերի, երեխաների համար ճաղափակոցների,
կահավորանքի (կահույք), հագուստի համար
կախարանների, ոչ մետաղական սկուտեղների,
անկողնային պարագաների, բացառությամբ
սպիտակեղենի, բազմոցի բարձերի, հեղուկների
համար ոչ մետաղական մեծ անոթների, վարա
գույրների համարի բռնիչների, բացառությամբ
մանածագործականի, ռատանգյան արմավե
նուց իրերի, ամսագրերի համար դարակների,
հագուստի կախիչների (կահույք), բարձերի,
գզրոցների, հայելիների, ոչ մետաղական զամ
բյուղների, հագուստի համար պատյանների
(պահոց), հացի կենցաղային զամբյուղների,
թերմոսների, ջրամանների, սանրերի, բաժակ
ների (անոթներ), կոսմետիկայի համար տնային
պարագաների, մրգամանների, սեղանի սպաս
քավորման համար դանակների տակդիրների,
կաթսաների, կափարիչների փակիչների, կեն
ցաղային ոչ էլեկտրական խառնիչների, բյու
րեղապակյա ամանեղենի, խոհարարական
կաղապարների, գործվածքից պատրաստված
դույլերի, սանրերի պատյանների, հախճա
պակյա ամանեղենի, ծաղկամանների, թավա
ների, թխվածքի համար կաղապարների,
եփելու սպասքի, բանջարեղենի համար սկու
տեղ - ափսեների, լիկյորի սպասքակազմերի,
կենցաղային սպասքի, խմորի համար գրտնակ
ների (տնային), պղպեղամանների, ճենապակյա
ամանեղենի, օճառամանների, կավե ամանե
ղենի, սառույցի համար դույլերի, անձեռոցիկ
ների համար օղակների, աղցանամանների,
աղամանների, սպասքակազմերի (սեղանի
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սպասք), սկուտեղների, կահույքի, նկարների
շրջանակների, պահպանման և փոխադրման
համար ոչ մետաղական բեռնարկղերի, չմշակ
ված կամ մասնակի մշակված եղջյուրի, ոսկրի,
փղոսկրի կամ սադափի, խեցու, ծովի փրփուրի,
սաթի, տնային կամ խոհանոցային կահկարա
սու և սպասքի, սպունգների, խոզանակների,
բացառությամբ վրձինների, խոզանակների
պատրաստման նյութերի, մաքրման նպատակ
ների համար իրերի, չմշակված կամ մասնակի
մշակված ապակու, բացառությամբ շինարա
րական ապակու, ապակյա, հախճապակյա և
ճենապակյա իրերի, հագուստի, կոշկեղենի,
գլխարկների, շարֆերի, խալաթների, խաղերի,
խաղալիքների, տեսախաղերի համար ապա
րատների, մարմն ամարզական և սպորտային
իրերի, տոնածառի զարդերի, մոմակալների
վաճառք:
____________________

(210) 20212359		

(111) 34613

(220) 05.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 05.11.2031
(730) ԷլՋի Էլեքթրոնիքս Ինք., KR
(442) 16.12.2021
(540)

(511)
դաս 7. էլեկտրական լվացքի մեքենաներ.
ամանեղեն լվացող մեքենաներ. էլեկտրական
փոշեկուլներ. էլեկտրական փոշեկուլների ճկա
փողեր.
էլեկտրական փոշեկուլների պար
կեր. ուղղահայաց փոշեկուլներ. ռոբոտներ.
ռոբոտներ արդյունաբերական նպատակների
համար. կենցաղային նպատակներով նախա
տեսված ռոբոտ-օգնականներ տնտեսության
մեջ օգտագործելու համար. ռոբոտներ մաքր
ման համար. ռոբոտ պալետայզերների տես
քով մոդուլային համակարգեր. ռոբոտացված
մեքենաների հսկման համակարգեր. ռոտա
ցիոն էլեկտրական օդափոխիչներ. օդային պոմ
պեր. ռոտացիոն ճնշակներ. սառնարանային
ճնշակներ. պտտվող չորանոցներ (չջեռուցվող).
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կենցաղային նպատակներով նախատեսված
էլեկտրական հարիչներ. ռոբոտ փոշեկուլներ.
խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ.
կենցաղային նպատակներով նախատեսված
շոգեզտման հարմարանքներ. ձեռքի փոշեկուլ
ներ. էլեկտրական փոշեկուլներ անկողնային
պարագաների համար.
դաս 11. միկրոալիքային վառարաններ
(սնունդ պատրաստելու համար). օդորակիչներ.
տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. օդի
խոնավացուցիչներ. էլեկտրական խոնավակ
լանիչներ կենցաղային նպատակների համար.
էլեկտրական վառարաններ. ջրի մաքրման
ապարատներ
կենցաղային
նպատակների
համար. ջրի իոնացման ապարատներ կենցա
ղային նպատակների համար. մեմբրանային
ապարատներ ջրի մաքրման համար. արևային
ջերմային հավաքիչներ (ջեռուցում). օդի մաքր
ման ապարատներ. օդափոխության ապա
րատներ ջեռուցման համար. լույս արձակող
դիոդների (ԼԱԴ) լուսավորման սարքեր. գազօ
ջախներ. խոհանոցային էլեկտրական ջեռոց
ներ. սննդամթերքի ջերմամշակման համար
ապարատներ և տեղակայանքներ. էլեկտրա
կան սառնարաններ. հագուստի էլեկտրական
չորուցիչներ.
կենցաղային
նպատակներով
նախատեսված հագուստը խնամելու էլեկտրա
կան սարքեր. հագուստի խնամքի էլեկտրական
կենցաղային մեքենաներ հագուստի հոտա
զերծման, մանրէազերծման և շոգեմշակման
հնարավորությամբ. հագուստի էլեկտրական
կենցաղային չորուցիչներ գործվածքի հոտա
զերծման, մանրէազերծման և շոգեմշակման
հնարավորությամբ ճմռթելիությունը բացառելու
համար. լվացարանակոնքեր:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20212365		
(111) 34614
(220) 08.11.2021
(151) 30.03.2022
			(181) 08.11.2031
(730) Այրիյան Անդրեյ Լևոնի, ՀՀ, Երևան, Տ.
Մեծի 59, բն. 93, AM
(442) 16.11.2021

04/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(526) «COSMO» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. համպար (պար
ֆյումերիա). շրթներկ. բամբակե տամպոններ
կոսմետիկական նպատակների համար. կոսմե
տիկական դիմակներ. բերգամոտի յուղ. մաշկը
սպիտակեցնող
կոսմետիկական
կրեմն եր.
լաքեր եղունգների համար. միջոցներ գրիմ անե
լու համար. լոսյոններ մազերի համար. միջոցներ
մազերը ներկելու համար. պատրաստուկներ
մազերը գանգրացնելու համար. արհեստական
թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝ ներկ. անուշա
բույր ջուր (օդեկոլոն). կոսմետիկական հավա
քածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. բամբակ
կոսմետիկական նպատակների համար. կոս
մետիկական կրեմն եր. պատրաստուկներ լաքը
հեռացնելու համար. եթերային յուղեր. ծաղիկ
ների էքստրակտներ (պարֆյումերիա). գրիմ.
պատրաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր
ծաղկային օծանելիքների համար. բաղադ
րություններ հոտավետ նյութերով ծխեցման
համար
(պարֆյումերիա).
կոսմետիկական
վազելին, կոսմետիկական յուղեր. հասմիկի
յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք ծառայում են
որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր պարֆյումե
րիայի և բուրավետ միջոցների համար. վարդի
յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն (պարֆյումե
րիա). լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի
համար. շամպուններ. օծանելիք. արհեստա
կան եղունգներ. պատրաստուկներ եղունգների
խնամքի համար. պարֆյումերիային արտադ
րանք. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնա
մելու համար. շրթներկեր կոսմետիկական
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նպատակների համար. դիմափոշի. մատիտներ
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի)
տալկ. կոսմետիկական ներկանյութեր. կոս
մետիկական միջոցներ արևայրուքի համար.
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված անձե
ռոցիկներ. լաքեր մազերի համար. թարթիչ
ների համար ներկ. փայլ շրթունքների համար.
բալզամն եր, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. չոր շամպուն
ներ. կպչուն պիտակներ եղունգների համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկ
ներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. փայլփ
լուքներ եղունգների համար. միցել յար ջուր.
մարմն ի ներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմահարդարումը հեռացնող պատ
րաստուկներով տոգորված բամբակ. փայլեր
մարմն ի համար.
դաս 35. կոսմետիկայի մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառք:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մարմ

(210) 20212402		

(111) 34615

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ

(220) 11.11.2021

(151) 30.03.2022

կանաչ, կանաչ, բաց կանաչ և սև գունային

			(181) 11.11.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(442) 16.11.2021
(540)

04/1

№ՄԱՍ 1

նագույն և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի. նռան փրփռուն գինի:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20212414		

(111) 34616

(220) 15.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 15.11.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Սիրվարդ
Այվազյան Արամայիսի, ՀՀ, Արարատի մարզ,
Նոր Կյանք, Գ.Լուսավորչի 54, AM
(442) 01.12.2021
(540)

համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ, պանիր, կարագ, յոգուրտ և
այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
լորի միս և ձու. լորի ծխեցված միս և ձու.
լորի մարինացված միս և ձու. կենդանական
ծագման
սննդամթերքներ,
ինչպես
նաև
բանջարեղեն և այգեգործական այլ ապրանքներ
(պատրաստված կամ պահածոյացված)։
____________________

(526) Բացի «POM-X» գրառումից մնացած բոլոր

(210) 20212417		

(111) 34617

(220) 15.11.2021

(151) 30.03.2022

գրառումները և շշի արտաքին ձևն ինքնուրույն

			(181) 15.11.2031
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH

պահպանության օբյեկտներ չեն:

(442) 01.12.2021
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20212418		

(111) 34618

(220) 15.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 15.11.2031
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH

04/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեց
րած մրգեր. մրգային պահածոներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտներ.
մշակված մրգեր. մրգային չիպսեր. չորացրած
մրգեր.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ.
թարմ հատապտուղներ. թարմ մրգեր. թարմ
խաղող.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային
մրգային ըմպելիքներ. լիմոնադներ.
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա
մզուքներ. սիդրեր. գինիներ. բալի օղի. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(442) 01.12.2021
(540)
(210) 20212427		

(111) 34620

(220) 16.11.2021

(151) 30.03.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ

			(181) 16.11.2031
(730) «ՎՌ Արմենիան Ֆրութ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM

մորեգույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)

(442) 01.12.2021
(540)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
(526) «fruit» և «armenian» գրառումներն ինքն
(210) 20212426		

(111) 34619

(220) 16.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 16.11.2031
(730) «ՎՌ Արմենիան Ֆրութ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(526) «fruit» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և ծիրանագույն գունային համակցու
թյամբ:

ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և ծիրանագույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեց
րած մրգեր. մրգային պահածոներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտներ.
մշակված մրգեր. մրգային չիպսեր. չորացրած
մրգեր.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ.
թարմ հատապտուղներ. թարմ մրգեր. թարմ
խաղող.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային
մրգային ըմպելիքներ. լիմոնադներ.

56
56

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա
մզուքներ. սիդրեր. գինիներ. բալի օղի. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20212428		

(111) 34621

(220) 16.11.2021

(151) 30.03.2022

(730) «Ֆանֆրութ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, ՆորքՄարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM
(442) 01.12.2021
(540)

			(181) 16.11.2031
(730) «Ֆանֆրութ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, ՆորքՄարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM

(526) «Fruit» գրառումն ինքնուրույն պահպանու

(442) 01.12.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար

(526) «FRUIT» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, սպիտակ, ծիրանագույն, կանաչ և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեց
րած մրգեր. մրգային պահածոներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտներ.
մշակված մրգեր. մրգային չիպսեր. չորացրած
մրգեր.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ.
թարմ հատապտուղներ. թարմ մրգեր. թարմ
խաղող.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային
մրգային ըմպելիքներ. լիմոնադներ.
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա
մզուքներ. սիդրեր. գինիներ. բալի օղի. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20212430		

(111) 34622

(220) 16.11.2021

(151) 30.03.2022

04/1

№ՄԱՍ 1

թյան օբյեկտ չէ:
միր և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեց
րած մրգեր. մրգային պահածոներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտներ.
մշակված մրգեր. մրգային չիպսեր. չորացրած
մրգեր.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ.
թարմ հատապտուղներ. թարմ մրգեր. թարմ
խաղող.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային
մրգային ըմպելիքներ. լիմոնադներ.
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա
մզուքներ. սիդրեր. գինիներ. բալի օղի. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20212431		

(111) 34623

(220) 16.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 16.11.2031
(730) «Կարմեն տեքստիլ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Գյումրի,
Կազաչի պոստ, 124, բն. 44, AM
(442) 16.12.2021
(540)

			(181) 16.11.2031

57
57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.04.2022

(526) «FEEL TRENDY FEEL MOTIVATED» գրառումն

(526) «ASSET MANAGEMENT» գրառումն ինքն

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ

սպիտակ և շագանակագույն գունային համակ

կապույտ (Pantone 2767C, C100, M80, Y0, K65,

ցությամբ:
(511)
դաս 25. բլուզներ. ներքնազգեստ. շալեր.
խալաթներ. սվիտերներ պուլովերներ. շապիկ
ներ (բլուզներ). հագուստ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ
(հագուստ).
տաբատներ.
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆ,
կաշնե, վզնոց. տրիկոտաժե հագուստ. շրջազ
գեստներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. գոգ
նոցներ (հագուստ). զգեստներ. վերարկուներ.
համազգեստ. լողազգեստներ. սպորտային
կոշիկներ. սպորտային բութսեր. բանդանա
ներ (պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ
մարմն ամարզիկների
համար.
թիկնոցներ.
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. սպոր
տային մայկաներ. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. ասեղնագործ հագուստ.
լատեքսային հագուստ. գլխաշորեր.
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. ման
կական, տղամարդու և կանացի սպորտային
և այլ տարատեսակ հագուստի, կոշիկների,
գլխարկների, գուլպաների, ներքնազգեստի,
պարագաների վաճառք։
____________________

R0, G28, B75) և բաց կապույտ (Pantone Process

(210) 20212432		

(111) 34624

(220) 17.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 17.11.2031
(730) «Ամունդի-ակբա ասեթ մենեջմենթ» ՓԲԸ,
Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 100101, AM
(442) 01.12.2021
(540)

04/1

№ՄԱՍ 1

Cyan C100, M0, Y0, K0, R0, G158, B224) գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիրների
ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձակա
լություն. միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառայու
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններում. պարտքերի
բռնագանձման գործակալությունների ծառա
յություններ. ապահովագրման միջնորդություն.
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) ֆինան
սական ծառայություններ. ապահովագրություն.
բանկային ծառայություններ. անշարժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահարաններում. դրամահավաքների կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննու
թյուն. ֆինանսական գնահատումն եր (ապահո
վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակա
լական ծառայություններ. ֆինանսավորում.
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղատնտե
սական ձեռնարկությունների վարձակալություն.
առողջության
ապահովագրություն.
ապա
հովագրություն դժբախտ պատահարներից
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
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(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների գնահատում. վճարագ
րերի իսկության ստուգում. խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադ
րում. ապահովագրության հարցերով տեղե
կատվության տրամադրում. թանկարժեք իրերի
գնահատում. դրամագիտական իրերի գնահա
տում. վարձակալական վճարների գանձում.
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահպանու
թյուն. բորսայական գնանշումն եր. վարկային
քարտերի թողարկում. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). կենսաթոշակների
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
հովանավորություն. բանկային գործառնու
թյունների առցանց իրականացում. առևտրա
արդյունաբերական գործունեության լուծարք
(ֆինանսական ծառայություններ). վերանո
րոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
դություն. անտառի ֆինանսական գնահատում.
բրդի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտ
քի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճար
ների ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված
ների համար երաշխավորման ծառայություններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխա
տանքի համար գրասենյակների վարձույթ.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատումն եր.
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ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ. վիր
տուալ արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում.
մտավոր սեփականության ակտիվ
ն երի ֆինան
սական գնահատում. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրա
ուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակ
ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ
արժույթների ֆինանսական փոխանակումն եր:
____________________

(210) 20212435		

(111) 34625

(220) 17.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 17.11.2031
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գյուղ Շահումյան, Ե.Կարապետյան 66, AM
(442) 16.12.2021
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. շիշ. տարա.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
բրենդի. օղի. գինի:
____________________

(210) 20212437		

(111) 34626

(220) 18.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 18.11.2031
(730) «Թու սթարս» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայք 2415,
Քասախ, Վազգեն Սարգսյան փ. 1, շ7/11, AM
(442) 16.12.2021
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(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադե կոնֆետներ.
դաս 33. լիկյոր. գինի. տեկիլա. ռոմ. բրենդի.
ջին։

____________________
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դաս 35. կաշվի և կաշվի նմանակումն երի,
դրանցից պատրաստված իրերի, պայուսակ
ների, կանացի պայուսակների, ուսից կախվող
պայուսակների, կանացի երեկոյան պայուսակ
ների, դրամապանակների, քլատչ պայուսակ
ների, տարբեր նպատակների պայուսակների,
ուսապարկերի, հագուստի (կանացի, տղա
մարդկանց, մանկական), գլխարկների, կաշվե
նմանակումն երից հագուստի, ձեռնոցների,
շարֆերի, վզկապների, գոտիների (հագուստ)
գովազդ, մանրածախ և մեծածախ վաճառքի
ծառայություններ, այդ թվում՝ առցանց։
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20212446		

(111) 34627

(220) 18.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 18.11.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Բար
սեղյան Ռուդիկի, ՀՀ, Արարատ 0624, Արմաշ,
Արարատյան փ., տուն 4, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(210) 20212451		

(111) 34628

(220) 18.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 18.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա
26/2, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(526) «пицца» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
(511)
դաս 18. կա
շի և կաշ
վի նմա
նա
կումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր. պայուսակներ.
կանացի պայուսակներ. ուսից կախվող պայու
սակներ. կանացի երեկոյան պայուսակներ.
դրամապանակներ. քլատչ պայուսակներ. տար
բեր նպատակների պայուսակներ. ուսապար
կեր.
դաս 25. հագուստ (կանացի, տղամարդ
կանց, մանկական). գլխարկներ. կաշվե նմա
նակումն երից հագուստ. ձեռնոցներ (հագուստ).
շարֆեր. վզկապներ. գոտիներ (հագուստ).

կարմիր, դեղին և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի, այդ թվում՝
պիցցաների պատրաստում և առաքում. պիցցա
մատուցող սրճարանների ծառայություններ.
պիցցա մատուցող ռեստորանների ծառա
յություններ. ինքնասպասարկման ռեստո
րան
ների
ծառայություններ.
խորտկարանների
ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________
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(210) 20212467		

(111) 34629

(220) 19.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 19.11.2031
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, 0061, Երևան,
Շենգավիթ
վարչական
շրջան,
Հրանտ
Վարդանյան փողոց, 22, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(526) Բացի «X1» գրառումից, մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սպիտակ, արծաթագույն, մոխրագույն
և սև գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգարետների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկ
ղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
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խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփեր. մոխրամաններ ծխողների համար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարար
ներով տուփեր սիգարների համար. էլեկտ
րոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխող
ների համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետարար
ներ, բացի եթերային յուղերից. սիգարետների
վառիչների համար հարմարեցված պատ
րույգներ. նարգիլեներ. պիտույքներ նարգի
լեի համար (ներառյալ՝ նարգիլեի գավաթներ
և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր, նարգիլեի
ծխափողեր և զտիչներ, նարգիլեի հորաններ,
նարգիլեի ծխափողերով ճկափողեր, նարգիլեի
կաղապարաձողեր, պայուսակներ և պատյան
ներ նարգիլեի համար. նարգիլեի անոթներ).
մելաս ծխախոտային արտադրության մեջ
օգտագործման համար. ծխելու նյութեր (պարա
գաներ). ծխախոտի և մելասի անուշաբույր
խառնուրդներ նարգիլեի մեջ օգտագործման
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20212468		

(111) 34630

(220) 19.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 19.11.2031
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, 0061, Երևան,
Շենգավիթ
վարչական
շրջան,
Հրանտ
Վարդանյան փողոց, 22, AM
(442) 01.12.2021
(540)
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(526) Բացի «X1» բառից, մնացած բոլոր գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սպիտակ, ոսկեգույն, շագանակագույն,
դարչնագույն և սև գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգարետների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկ
ղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփեր. մոխրամաններ ծխողների համար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարար
ներով տուփեր սիգարների համար. էլեկտ
րոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխող
ների համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետարար
ներ, բացի եթերային յուղերից. սիգարետների
վառիչների համար հարմարեցված պատ
րույգներ. նարգիլեներ. պիտույքներ նարգի
լեի համար (ներառյալ՝ նարգիլեի գավաթներ
և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր, նարգիլեի
ծխափողեր և զտիչներ, նարգիլեի հորաններ,
նարգիլեի ծխափողերով ճկափողեր, նարգիլեի
կաղապարաձողեր, պայուսակներ և պատյան
ներ նարգիլեի համար. նարգիլեի անոթներ).
մելաս ծխախոտային արտադրության մեջ
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օգտագործման համար. ծխելու նյութեր (պարա
գաներ). ծխախոտի և մելասի անուշաբույր
խառնուրդներ նարգիլեի մեջ օգտագործման
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20212469		

(111) 34631

(220) 19.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 19.11.2031
(730) Արսեն Սարիկի Ներսիսյան, ՀՀ, Երևան,
Ծիծեռնակաբերդի խճ. 1/2, բն. 182, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ:
____________________

(210) 20212471		

(111) 34632

(220) 19.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 19.11.2031
(730) Գերասիմ Ավետիքի Այունց, ՀՀ, Երևան,
Նոր Խարբերդի 24, տուն 48, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(526) «Special And Gorgeous» արտահայտությունը
և «FURNITURE» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 20. պահարաններ. նստարաններ
(կահույք).
փայտե
մահճակալներ.
գրա
սեղաններ (կահույք). գրասենյակային կահույք.
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կահավորանք (կահույք). աթոռներ. գլխակալ
ներ (կահույք). բազկաթոռներ. կոմոդներ.
սեղաններ. անկողնային պարագաներ, բացա
ռությամբ
սպիտակեղենի.
սպասարկման
սեղաններ. բազմոցներ. դպրոցական կահույք.
մահճակալներ.
դարակներ
(կահույք).
մետաղական
կահույք.
լվացարանների
սեղան
ներ (կահույք). հագուստի կախիչներ
(կահույք). կահույքի փայտե միջնապատեր.
շիրմաներ (կահույք). սեղաներեսներ. դռներ
կահույքի
համար.
դարակներ
կահույքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահույքի
համար.
թիկնաթոռներ.
մահճակալների
հիմքեր. մետաղական սեղաններ. արդուզարդի
սեղաններ. պահպանման դարակներ. հայելիներ.
բացովի թեթև բազկաթոռներ. պատվանդաններ
(կահույք). պահարաններ ամանեղենի համար.
ցուցապահարաններ (կահույք). դազգահներ
մամլակներով (կահույք). աթոռակներ. դրոցներ
գրքերի համար (կահույք). դռան ոչ մետաղական
բռնակներ. ոչ մետաղական կլոր բռնակներ.
առանձին կանգնող միջնապատեր (կահույք).
դարակաշարեր. բարձակներ (կահույք). գրա
պահարաններ. ոտիկներ կահույքի համար.
զգեստապահարաններ. լվացարանային պահա
րաններ (կահույք). կահույքի գզրոցներ.
դաս 35. կահույքի վաճառք։
____________________

(210) 20212473		

(111) 34633

(220) 19.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 19.11.2031
(730) Ելենա Գևորգի Ավետիսյան, ՀՀ, Երևան,
Նոր Արեշ 31, տուն 38, AM
(442) 16.12.2021
(540)

(511)
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների
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և
ծառայությունների
ընտրության
հար
ցում. մանկական, տղամարդու և կանացի
տարատեսակ
հագուստի,
կոշիկների,
գլխարկների, պայուսակների, գուլպաների,
ներքնազգեստի, պարագաների վաճառք:
____________________

(210) 20212477		

(111) 34634

(220) 22.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 22.11.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ
Վարդանյան փողոց 10, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(526) Բացի «MASIS» բառից, մնացած բոլոր գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, արծաթագույն և կարմիր գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգարետների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկ
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ղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփեր. մոխրամաններ ծխողների համար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարար
ներով տուփեր սիգարների համար. էլեկտ
րոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխող
ների համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետարար
ներ, բացի եթերային յուղերից. սիգարետների
վառիչների համար հարմարեցված պատ
րույգներ. նարգիլեներ. պիտույքներ նարգի
լեի համար (ներառյալ՝ նարգիլեի գավաթներ
և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր, նարգիլեի
ծխափողեր և զտիչներ, նարգիլեի հորաններ,
նարգիլեի ծխափողերով ճկափողեր, նարգիլեի
կաղապարաձողեր, պայուսակներ և պատյան
ներ նարգիլեի համար. նարգիլեի անոթներ).
մելաս ծխախոտային արտադրության մեջ
օգտագործման համար. ծխելու նյութեր, ծխա
խոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20212478		

(111) 34635

(220) 22.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 22.11.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ
Վարդանյան փողոց 10, AM
(442) 01.12.2021
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(540)

(526) Բացի «MASIS» բառից, մնացած բոլոր գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, կապույտ, արծաթագույն և կարմիր
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգարետների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկ
ղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփեր. մոխրամաններ ծխողների համար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարար
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ներով տուփեր սիգարների համար. էլեկտ
րոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխող
ների համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետարար
ներ, բացի եթերային յուղերից. սիգարետների
վառիչների համար հարմարեցված պատ
րույգներ. նարգիլեներ. պիտույքներ նարգի
լեի համար (ներառյալ՝ նարգիլեի գավաթներ
և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր, նարգիլեի
ծխափողեր և զտիչներ, նարգիլեի հորաններ,
նարգիլեի ծխափողերով ճկափողեր, նարգիլեի
կաղապարաձողեր, պայուսակներ և պատյան
ներ նարգիլեի համար. նարգիլեի անոթներ).
մելաս ծխախոտային արտադրության մեջ
օգտագործման համար. ծխելու նյութեր, ծխա
խոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ

04/1

№ՄԱՍ 1

դիչներ և փոխանցման տարրեր, բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսվածների. գյուղատնտեսա
կան գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների. ինկուբատորներ հավկիթների
համար. առևտրի ավտոմատներ:
____________________

(210) 20212492		

(111) 34637

(220) 23.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 23.11.2031
(730) «Լաբի հաուս» ՍՊԸ, Արարատ, Մարմա
րաշեն 25, տուն 3, AM
(442) 01.12.2021
(540)

նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20212488

(111) 34636

(220) 23.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 23.11.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Միքաելյան
Արշավիրի, ՀՀ, Երևան 0084, Մալաթիա Սեբաստիա, Օգանովի 17, բն. 30, AM
(442) 01.12.2021
(540)

(511)
դաս 44. կենդանիների բուծում. կենդա
նիների խնամք:
____________________

(210) 20212511		

(111) 34638

(220) 25.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 25.11.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(442) 16.12.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 7. մեքենաներ. հաստոցներ. էլեկտրա
կան գործիքներ. շարժիչներ, բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսվածների. մեքենաների կցոր

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա
գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխախոտա
թուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգարետների
համար. արկղեր սիգարետների, ծխագլանակ
ների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). ծխա
խոտի քսակներ. վառիչներ ծխողների համար
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(ոչ ազնիվ մետաղներից). լուցկիներ. ծխամոր
ճերը մաքրելու հարմարանքներ. մոխրամաններ
(ոչ ազնիվ մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքե

(526) «PERFUME HOUSE» գրառումն ինքնուրույն

նաներ։

մոխրագույն, ոսկեգույն և նարնջագույն գունային

(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
համակցությամբ։
(511)
դաս 3. օծանելիք:
____________________

(210) 20212512		

(111) 34639

(220) 25.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 25.11.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

(210) 20212515		

(111) 34641

(442) 16.12.2021
(540)

(220) 25.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 25.11.2031
(730) Նորայր Ժորայի Աղաբաբյան, ՀՀ, Երևան,
Տավուշի մարզ, ք. Բերդ, Լևոն Բեկի 7/3, AM

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխագ
լանակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխախոտա
թուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգարետների
համար. արկղեր սիգարետների, ծխագլանակ
ների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). ծխա
խոտի քսակներ. վառիչներ ծխողների համար
(ոչ ազնիվ մետաղներից). լուցկիներ. ծխամոր
ճերը մաքրելու հարմարանքներ. մոխրամաններ
(ոչ ազնիվ մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքե
նաներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(442) 01.12.2021
(540)

(526) «Մերկուրիի գավազան»-ի պատկերը և
«N» պայմանական նշանն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20212514		

(111) 34640

(220) 25.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 25.11.2031
(730) «Ժոֆֆրեյ Արթուր եղբայրներ» ՍՊԸ,
Երևան, Մաշտոցի պող. 5, AM
(442) 16.12.2021
(540)

սպիտակ, բաց փիրուզագույն և մոխրագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. դեղագետների և դեղագործների
մասնագիտական վերապատրաստման դաս
ընթացների, թրեյնինգների անցկացում։
____________________

(210) 20212595		

(111) 34642

(220) 30.11.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 30.11.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.12.2021
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(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. գինիներ.
գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20212616		

(111) 34643

(220) 02.12.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 02.12.2031
(730) «Կաղնի» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. Դսեղ, փ.
52, տուն 18, AM
(442) 16.12.2021
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
____________________

(210) 20212617		

(111) 34644

(220) 02.12.2021

(151) 30.03.2022
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ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգչա
յին անվտանգության ոլորտում խորհրդատ
վություն. խորհրդատվություն համացանցային
անվտանգության հարցերով. համակարգչային
ցանցերի միջոցով տվյալների փոխանցման և
խմբակային գործարկման անվտանգության
ապահովում. խորհրդատվություն տվյալների
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ.
տեխնոլոգիական խորհրդատվություն հեռա
հաղորդակցության անվտանգության ապահով
ման վերաբերյալ. համակարգչայնացված կապի
ցանցերի անվտանգության ծառայություններ:
____________________

(210) 20212664		

(111) 34645

(220) 08.12.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 08.12.2031
(730) «Ստանդարտացման և չափագիտության
ազգային մարմին» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի
պող. 49/4, AM
(442) 16.12.2021
(540)

			(181) 02.12.2031
(730) «Ինֆոսեկ» ՍՊԸ, Երևան 0019, Արշա
կունյաց նրբ. 2, շ. 49ա, բն. 2, AM
(442) 16.12.2021
(540)

(526) «INFORMATION SECURITY SOLUTIONS»
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր և մոխրագույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլոգի
աների ոլորտում անվտանգության ապահո
վում. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների(ՏՏ)

(511)
դաս 41. ուսուցում, սեմինարների կազմա
կերպում, գործնական քննարկումն երի կազմա
կերպում ստանդարտացման աշխատանքների
իրականացման,
համապատասխանության
հավաստման աշխատանքների իրականաց
ման, քիմիական անալիզի, մանրէաբանության
բնագավառում հետազոտությունների, քիմիայի
բնագավառում հետազոտությունների, երրորդ
անձանց համար նոր արտադրատեսակների
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հետազոտությունների և մշակման, չափա
բերման (չափումն եր), որակի հսկողության,
համապատասխանության ստուգման ծառայու
թյունների ոլորտում.
դաս 42. ստանդարտացման աշխատանք
ների իրականացում. համապատասխանության
հավաստման աշխատանքների իրականա
ցում. քիմիական անալիզ. հետազոտություններ
մանրէաբանության բնագավառում. հետա
զոտություններ քիմիայի բնագավառում. նոր
արտադրատեսակների հետազոտություն և
մշակում երրորդ անձանց համար. չափաբերում
(չափումն եր). որակի հսկողություն. համապա
տասխանության ստուգման ծառայություններ.
տեղեկատվության տրամադրում վերոնշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ:
____________________

(210) 20212817		

(111) 34646

(220) 23.12.2021

(151) 30.03.2022

			(181) 23.12.2031
(730) Ռուզաննա Սարգսի Թարվերդյան, Երևան
0037, Վ. Դավթյան 13, AM
(442) 03.01.2022

04/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի, սպիրտային ըմպելիք
ներ, բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6745		

15.02.2032

«Եվրոստան-ույուտ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Մոսկովյան 31, AM

6946		

14.02.2032

Ափջոն Մենյուֆեքչըրինգ Այըրլենդ Անլիմիթիդ Քամփընի, IE

7217		

25.04.2032

«Գետափի գինու գործարան» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM

7264		

03.07.2032

«Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

				

ք. Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան փող., 8 շենք, AM

7322		

31.10.2032

«Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM

18467

15.02.2032

«Ռոբերտոս Ստրաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 2-րդ նրբ., տուն 1, AM

18549

26.01.2032

Դայմլեր Փարտս Բրանդ ԳմբՀ, DE

18764

06.04.2032

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

18765

06.04.2032

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

18782

28.02.2032

«Լևոն թրավըլ Երևան» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ -Նովա պող., 10/1, AM

18814

26.03.2032

«Տիտան-93» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 9/44, AM

18835

02.03.2032

Օրսեյ ԳմբՀ, DE

18840

22.03.2032

«Հայաստանի ավետարանական հավատքի քրիստոնյաների

				

«Կյանքի խոսք» եկեղեցի» կրոնական կազմակերպություն,

				

Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 9/1, AM

18846

10.05.2032

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

18847

10.05.2032

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

18959

21.03.2032

Յաքոբս Դուվե Էկբերթս ՖՌ ՍԱՍ, FR

19021

15.05.2032

Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US

19022

15.05.2032

Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, Մերիլենդ նահանգ, US

19039

27.03.2032

«Արմ միթ» ՍՊԸ, Երևան, Ներքին Չարբախ 1-ին փ. 35, AM

19063

03.05.2032

Յուրի Միքայելի Պողոսյան, Երևան, Պ. Դուրյան թաղ., 34 շ., բն. 17, AM

19129

15.05.2032

«Վազ-2» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 4, AM

19142

19.01.2032

Կոմպանի Ժերվե Դանոն, FR
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

19145

27.01.2032

Խ. Ուրիաչ Ի Քոմփանիա, Ս.Ա., ES

19146

27.01.2032

Խ. Ուրիաչ Ի Քոմփանիա, Ս.Ա., ES

19202

14.03.2032

Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

19230

06.06.2032

Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԱփՍ, DK

19254

07.05.2032

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

19304

23.03.2032

Սեարա Ալիմենթոս ԼԹԴԱ., BR

19408

20.02.2032

Փեթրոլեո Բրասիլյերո Ս.Ա.-Փեթրոբրաս, BR

19467

09.07.2032

Կոմաթսու Լթդ., JP

28.06.2032

Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR

19676

04/1

№ՄԱՍ 1
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№

04/1

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

ՄԱԴ
МПК

Номер
патента

A61F 5/00

721 Y

G02B 27/00

721 Y

A61J3/00

722 Y

A61K9/00

723 Y

A61K35/00

723 Y

A61K9/00

724 Y

A61K35/00

724 Y

F03D 3/00

725 Y

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ
МПК
H01H 37/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
3091 B

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱԴՄԴ
МКПД
21-01

Արտոնագրի
համարը
Номер
Патента
575 S

72

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

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
01.04.2022

№

04/1

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին
Գրանցում No 2742
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18170
73 (1) Իրավատեր «Արգինա» արտադրական
կոոպերատիվ, Երևան, Վարդանանց 15-55, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գրին» ՍՊԸ,
Երևան, Մյասնիկյան պողոտա 57, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2022
____________________

Գրանցում No 2743
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16909, 16910
73 (1) Իրավատեր Էբբվի Ինք., Դելավերի
նահանգ, 1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL
60064, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մեդիմյուն,
ԷլԷլՍի, One MedImmune Way, Gaithersburg, MD
20878, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2022
____________________

Գրանցում No 2744
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27496
73 (1) Իրավատեր «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան,
Ադոնցի 8, 170 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կոնստանտ
Շին» ՍՊԸ, ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան,
փ. Մեսրոպյան 5/7, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.03.2022
____________________
Գործողության տարածքը

Գրանցում No 2745
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27622, 29184, 32745
73 (1) Իրավատեր Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի
Դոնսկոյ Տաբակ, 1-ya Lugovaya 17, 344002 Rostovon-Don, Russia, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Լիմիթիդ
Լիաբիլիթի Քոմփանի ՞ՋիԹիԱյ Ռաշա”, 1 Krasnogvardeyskiy proezd, 15, floors 28-32, 123112 Moscow,
Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
17.03.2022
____________________

Գրանցում No 2746
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 21040,
21041
73 (1) Լիցենզատու Դը Փոլո / Լորն Քամփնի,
Լ.Փ., 650 Madison Avenue New York, New York
10022, U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու Ռալֆ Լորն Յուրոփ ԷսԱԷռԷլ,
Route de la Galaise 24 - 1228 Plan-les- Ouates,
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
26.03.2022թ.-ից
մինչև 26.03.2023թ.:
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
17.03.2022
____________________
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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№

04/1

Գրանցում No 2747
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32061, 33390, 26359, 29410,
33391
73 (1) Իրավատեր Ֆոր Սիզնս Հոթելս (Բար
բադոս) Լթդ, Chancery House, High Street, Bridgetown, Barbados, West indies, BB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆոր Սիզնս
Հոթելս (Նիդերլանդներ) Բ.Վ., Kingsfordweg 151,
1043 GR Amsterdam, tհe Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
17.03.2022
____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.04.2022

№

04/1

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

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

574U

18.09.2021

600U

14.09.2021

604U

03.09.2021

657Y

07.09.2021

658Y

14.09.2021

659Y

07.09.2021

660Y

07.09.2021
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№

04/1

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

Հայտի
համարը

Հայտի
ներկայացման
թվականը

AM20200095

24.11.2020

Գյուտի
անվանումը
«Աերոզոլ առաջացնող
«Պարագա աերոզոլ
առաջացնող սարքի
համար, աերոզոլ
առաջացնող սարք,
աերոզոլ առաջացնող
համակարգ և
աերոզոլ առաջացնող
հավաքակազմ»

Գյուտի հայտը
հետ կանչված
Հայտատու(ները),
համարելու
մասին
երկրի կոդը
որոշման թվականը
Ֆիլիփ Մորիս
Փրոդաքթս Ս.Ա.
(CH)

23.12.2021
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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
01.04.2022

№

04/1

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2022.01
(11) 721
(13) Y
A61F 5/00
G02B 27/00
(21) AM20210105Y
(22) 22.12.2021
(72) Давит Арсенян (AM)
(73) Давит Арсенян (AM)
(54) Умный имитатор ходьбы
(57) Изобретение относится к устройствам
для восстановления двигательных функций
пациентов, в частности, имеющих парез или
паралич нижних конечностей.
Умный имитатор ходьбы содержит станину,
систему поддержания вертикального положения
тела пациента, которая регулируется по
высоте и глубине, кинематически связанную
систему верхних рычагов с рукоятками и
нижних рычагов, соединенных с опорными
площадками для ног. Система обеспечивает
пассивные шагообразные перемещения нижних
конечностей путем воздействия на верхние
рычаги руками. Имитатор ходьбы также имеет
блок управления, головной шлем виртуальной
реальности, бесконтактно подключенный к
блоку управления, экран для показа данных
о тренировке, бесконтактно подключенный к
блоку управления, а также сенсорные датчики
для передачи на блок управления данных о
тренировке. Сенсорные датчики установлены
на устройстве в зоне плеч, поясницы,
тазобедренного сустава, вокруг колен и на
рукоятках.
Расширяются функциональные возмож
ности устройства и повышается эффективность
лечения, 1 ил.
(74) А. Петросян
____________________

(51) 2022.01
(11) 722		
(13) Y
A61J3/00
(21) AM20210100Y
(22) 08.12.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Армен Киракосян
(AM), Артем Меграбян (AM)
(73) “Шушинский Технологический Университет”
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори

4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и гидро
техники имени академика И.В. Егиазарова”,
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM)
(54) Форма для изготовления свечи
(57) Изобретение относится к медицине, в
частности, к формам для изготовления свечей.
Форма для изготовления свечей имеет
корпус, состоящий из двух частей, на каждой
части корпуса выполнены выемки, которые
при совмещении создают полость в виде
свечи, а также узел, соединяющий части со
стороны выемок. Форма дополнительно имеет
основание, вдоль которого на равном расстоянии
друг от друга выполнены цилиндрические
выступы, совпадающие с центрами полостей,
образованных совмещением частей корпуса.
Части корпуса одним концом шарнирно
соединены с основанием, при этом высота
цилиндрических выступов на 0,2 мм меньше
высоты полости.
Создана форма для изготовления свечей,
которая является новой и имеет функцио
нальные особенности, 2 ил.
____________________

(51) 2022.01
(11) 723		
(13) Y
A61K9/00
A61K35/00
(21) AM20210099Y
(22) 08.12.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Арам Микаелян (AM),
Арег Гукасян (AM)
(73) “Шушинский Технологический Университет”
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”,
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM)
(54) Противовоспалительная мазь
комбинированного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в
частности, к противовоспалительным мазям
комбинированного действия.
Мазь комбинированного действия включает
20%-ный спиртовый раствор прополиса,
эфирное масло лаврового листа,
глину и
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.04.2022

димексид, при следующем соотношении
компонентов, мас. %: 20%-ный спиртовый
раствор прополиса - 7,5-9,5; эфирное масло
лаврового листа - 0,5-2,0; димексид - 7,5-9,5
и глина - остальное.
Расширяется ассортимент противовоспали
тельных мазей комбинированного действия.
____________________

(51) 2022.01
(11) 724		
(13) Y
A61K9/00
A61K35/00
(21) AM20210101Y
(22) 08.12.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Арам Микаелян (AM),
Арег Гукасян (AM)
(73) “Шушинский Технологический Университет”
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”,
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM)
(54) Мазь комбинированного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в
частности, к противовоспалительным мазям
комбинированного действия.
Мазь комбинированного действия включает
вазелин,
ланолин, глицерин, глину, масло
косточки винограда, масло семян расторопши
и 20% - ный экстракт душицы, при следующем
соотношении компонентов, мас. %: вазелин
– 8,0-10,5,
ланолин - 17,5-20,5, глицерин
- 8,0-10,5, масло косточки винограда – 8,010,5, масло семян расторопши - 8,0-10,5 и
20% - ный экстракт душицы - 8,0-10,5 и глина
– остальное.

№

04/1

Расширяется ассортимент противовоспали
тельных мазей комбинированного действия.
____________________

(51) 2022.01
(11) 725		
(13) Y
F03D 3/00
(21) AM20210089Y
(22) 12.11.2021
(72) Сурен Татикян (AM), Тигран Татикян (AM),
Шаген Татикян (AM)
(73) Сурен Татикян, 2304, Марз,Котайк, г.
Раздан, уч. Микрорайон 68, кв. 11 (AM), Тигран
Татикян, 0040, Ереван, Аван, Гр. Ачарян 24
(AM), Шаген Татикян, г. Ереван, Аван, ул. Ачарян
4/7 (AM)
(54) Ветроэнергетическая установка
(57) Изобретение относится к ветродвигателям
и может быть использовано в сфере
ветроэнергетики.
Ветроэнергетическая
установка
имеет
прикрепленный к валу ротор, имеющий
рабочее колесо, и ветряной многоступенчатый
концентратор, площадь сечения выходной части
которого меньше площади сечения входной
части. Ротор и концентратор установлены
на поворотный корпус, с возможностью
позиционирования по направлению ветра.
Рабочее колесо установлено на выходной части
многоступенчатого концентратора. На корпусе
по продольной оси установлены, по крайней
мере, два концентратора, а оси рабочих колес,
установленных на выходной части каждого
концентратора, параллельны друг другу.
Повышается мощность установки, 2 ил.
____________________
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№

04/1

Сведения о выданных патентах

(51) 2022.01
(11) 3091
(13) B
H01H 37/00
(21) AM20160124
(22) 19.12.2016
(72) Гайк Маргарян (AM)
(73) Армен Антонян, 0025, Ереван, Айгестан 10
ул., д. 2, кв.1 (AM)
(54) Термобиметаллическое реле
(57) Изобретение относится к электрическим
устройствам автоматического контроля и
регулирования.
Термобиметаллическое
реле
имеет
металлический корпус в виде чаши, крышку
из электроизоляционного вещества, камеру,
сформированную при их соединении и распо
ложенные в камере два неподвижных контакта,
которые своими клеммами симметрично
закреплены в крышке. Реле имеет также

контактный мост, который одной стороной
взаимодействует с неподвижными контактами,
а другой стороной - с пружиной, соединяющей
контактный мост с неподвижными контак
тами. На расположенной в днище корпуса
металлической
шайбе-упоре,
расположен
термо
чувствительный биметаллический диск с
возмож
ностью свободного позиционирования
внутри камеры. Между диском и мостом
расположен шарообразный
толкатель из
изоляционного материала. В камере расположен
изолятор-направитель, отделяющий контактный
мост от группы контактов, а мост и пружина
расположены в пазе, образованной между
неподвижными контактами и крышкой.
Повышается надежность работы реле, 3 ил.
____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

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

номер патента

13

код вида документа
S патент на промышленный дизайн

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

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

55*
72

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

73

патентообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
01.04.2022

№

04/1

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны

(51) 21-01
(11) 575		
(13) S
(21) 20210020		
(22) 27.05.2021
(72) Армине Казарян (AM)
(73) “Мине” ООО, 0033, Ереван, Баграмяна
64/2 (AM)
(54) Настольная игра «Айк» (2 варианта),
настольная игра «Планета» (1 вариант),
настольная игра «Дедо-Бабо» (1 вариант)
____________________
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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
01.04.2022

№

04/1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG

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

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

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

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

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

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

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

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

NO
NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

№

04/1

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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