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02/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2020.01
(11) 3359
(13) A
B02C 23/00
(21) AM20180083
(22) 18.07.2018
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM),
Արամայիս Մյասնիկի Եսոյան (AM), Սամվել
Սերգեյի Մարիկյան (AM), Հայկ Հմայակի
Հայրապետյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 74 (AM)
(54) Կարտոֆիլահանի ռոտորային կոշտա
մանրիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսա
կան մեքենաշինությանը, մասնավորապես`
բերքահավաքի մեքենաներին:
Կոշտամանրիչն ունի լիսեռ, կարտո
ֆիլահանի հետ միակցման լծակներ, լիսեռի
վրա հավաքված, միմյանցից հավասարահեռ
տեղադրված տարբեր տրամագծերի օղա
գոտիներ: Օղագոտիների վրա, կարտոֆիլա
հանի շարժման ուղղությամբ, թեք տեղադրված
են
կիսաշերեփատիպ
բանվորական
օրգաններ` հողի մեջ դրանց խորացման
չափի
կարգավորման
հնարավորությամբ:
Լիսեռի վրա՝ դրա կենտրոնական մասում
տեղադրված է շարժաբեր թմբուկ: Թմբուկն
ունի շարժաբեր պլանետար մեխանիզմ, անիվ
և դրան ամրակցված հողակառչիչներ՝ հողի
մեջ դրանց խորացման չափի կարգավորման
հնարավորությամբ: Պլանետար մեխանիզմն
ունի լիսեռի վրա նստեցված արեգակնանիվ,
տարիչ իր սատելիտներով և պսականիվ:
Տարիչը կոշտ միակցված է անիվին, իսկ
պսականիվն անշարժ է:
Ապահովվում են կարտոֆիլի մարգաթմբերի
մակերևույթի կոշտերի լիարժեք ջարդումը
և մարգաթմբից հողի հեռացումը դեպի
միջմարգային տարածություն, 3 նկ.:
____________________
(11) 3360
(51) 2020.01
(13) A
C09D 5/00
(22) 10.10.2019
(21) AM20190118
(72) Արմեն Սահակյան (AM), Արմին Խորոզյան
(AM), Խաչատուր Սահակյան (AM)

(73) «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի
անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական
ինստիտուտ» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Մաշտոցի 53 (AM)
(54) Դեղին ներկ
(57)
Գյուտը
վերաբերում
է
ներկերի
բնագավառին,
մասնավորապես՝
բնա
կան ներկերի բաղադրակազմին:
Դեղին ներկը
ներառում է ծորենու
արմատի կեղևի, վաղենակի ծաղկաթերթերի,
զաֆրանի
վարսանդի,
անթառամի
ծաղիկների, անթեմի ծաղիկների, խռնդատի
ծաղիկների ջրային թուրմերը և բուսախեժի
ջրային լուծույթը, բաղադրամասերի հետևյալ
հարաբերակցությամբ
(զանգվ.%).
ծորենու
արմատի կեղևի ջրային թուրմ՝ 10,0-14,0;
վաղենակի ծաղկաթերթերի ջրային թուրմ՝
10,0-14,0; զաֆրանի վարսանդի ջրային թուրմ՝
10,0-14,0; անթառամի ծաղիկների ջրային
թուրմ՝ 10,0-14,0; անթեմի ծաղիկների ջրային
թուրմ՝ 10,0-14,0; խռնդատի ծաղիկների ջրային
թուրմ՝ 10,0-14,0 և բուսախեժի ջրային լուծույթ՝
մնացածը։
Ընդ որում, ծորենու արմատի
կեղևի և ջրի հարաբերակցությունը (1,02,0)։(3,0-4,0) է, վաղենակի ծաղկաթերթերի
և
ջրի
հարաբերակցությունը
(1,52,5)։(3,0-4,5) է, զաֆրանի վարսանդի և
ջրի
հարաբերակցությունը
(1,0-2,0)։(8,010,0) է, անթառամի ծաղիկների և ջրի
հարաբերակցությունը
(1,0-2,5)։(1,0-3,0)
է,
անթեմի
ծաղիկների և ջրի հարաբերակցու
թյունը
(1,0-1,5)։(1,5-2,0)
է,
խռնդատի
ծաղիկների և ջրի հարաբերակցությունը (1,53,5)։(1,8-3,0) է, իսկ բուսախեժի ջրային թուրմը
2։1
զանգվածային
հարաբերակցությամբ
վերցված ծիրանենու և նշենու բուսախեժերի
ջրային խառնուրդ է։
Ընդլայնվում է բնական ներկերի տեսա
կանին:
____________________

(11) 3361
(51) 2020.01
(13) A
C22C 33/00
(21) AM20190125
(22) 23.10.2019
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
01.02.2020

(72) Ալբերտ Ֆրանգուլյան (AM), Վիգեն
Սիմոնյան (AM)
(73) Ալբերտ Ֆրանգուլյան, 0706, Արտաշատ,
Օգոստոսի 23, տուն 80 (AM), Վիգեն Սիմոնյան,
0007, ք. Երևան, Արշակունյաց 127, բն. 2 (AM)
(54) Ֆեռոմոլիբդենի ստացման բովախառնուրդ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետալուրգիայի
բնագավառին,
մասնավորապես՝
բովա
խառնուրդի բաղադրակազմին:
Բովախառնուրդը պարունակում է հետևյա
լ բաղադրամասերը  (զանգվ. %). բենտոնիտ՝
3,0-7,0; 1։1 զանգվածային հարաբերակցու
թյամբ
վերցված
մագնիսական
երկաթի
հանքաքարի և երկաթի փոշու խառնուրդ՝ 18,031,0; ալյումին՝ 9,0-18,0; 65% և 35% տոկոսային
հարաբերակցությամբ վերցված MoO3և MoO2
մոլիբդենի օքսիդների խառնուրդ՝ մնացածը։
Ապահովվում է բովախառնուրդի կայուն
բաղադրակազմ:
____________________

(51) 2020.01
(11) 3362
(13) A
C30B 29/00
H01L 21/00
(21) AM20190116
(22) 07.10.2019
(72) Գագիկ Երջանիկի Այվազյան (AM), Լաուրա
Մինասի Լախոյան (AM), Սուրիկ Խաչիկի
Խուդավերդյան (AM), Լևոն Աշոտի Հախոյան
(AM)
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Սիլիցիումային հարթակների պատրաստ
ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կիսահաղորդչային
սարքերի
և
ինտեգրալ
սխեմաների
արտադրության բնագավառին, և կարող
է կիրառվել բարձր որակի սիլիցիումային
հարթակների պատրաստման համար:
Համաձայն սիլիցիումային հարթակների
երկկողմանի
պատրաստման եղանակի
ողորկված
սիլիցիումային
հարթակի
ոչ
աշխատանքային կողմում ձևավորում են
խախտված կառուցվածքով մերձմակերևու
թային շերտ, այնուհետև հարթակը ենթարկում
են
բարձրջերմաստիճանային
թրծման:

02/1

№ՄԱՍ 1

Խախտված շերտը ձևավորում են սև սիլիցիումի
ստացմամբ, ընդ որում ձևավորվող շերտի
հաստությունը 0.5-1.0 մկմ է:
Պարզեցվում է սիլիցիումային հարթակ
ների պատրաստման
տեխնոլոգիական
գործընթացը և մեծացվում է ոչ ցանկալի խառ
նուրդ
ների կլանման արդյունավետությունը, 3
նկ.:
____________________

(51) 2020.01
(11) 3363
(13) A
G21F 9/00
(21) AM20190122
(22) 16.10.2019
(72) Արտավազդ Փամբուխչյան (AM)
(73) Արտավազդ Փամբուխչյան (AM)
(54) Վարակված տեխնիկայի գազազերծման,
ապաակտիվացման և ախտահանման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է վարակված տեխ
նիկայի գազազերծման, ապաակտիվացման
և ախտահանման եղանակներին, և կարող
է օգտագործվել վարակված ռազմական և
քաղաքացիական տեխնիկայի գազազերծման,
ապաակտիվացման և ախտահանման համար:
Ըստ
վարակված
տեխնիկայի
գազազերծման,
ապաակտիվացման
և
ախտահան
ման եղանակի պատրաստում են
այդ նպատակներով օգտագործվող նյութեր:
Դրանցով բեռնավորում են անօդաչու թռչող
սարքերը: Վարակված տեխնիկան դուրս են
բերում իր գտնվելու վայրին մոտակա մաքուր
տարածք: Անօդաչու թռչող սարքերը մոտեցնում
են մաքուր տարածքին: Վարակված տեխնիկան
մշակում են գազազերծման, ապաակտիվաց
ման
և
ախտահանման
նպատակներով
պատրաստված նյութերն անօդաչու թռչող
սարքերից անձրևելու եղանակով։
Իրականացման մեկ այլ տարբերակում
անօդաչու թռչող սարքերը գազազերծման,
ապաակտիվացման և ախտահանման նյութերով
բեռնավորում են շարժական կայանում։
Նվազեցվում է մաքրման նպատակով
վարակված տեխնիկայի տեղափոխման հեռա
վորությունը, բացառվում է վարակազերծող
տրանսպորտային միջոցն ու դրա անձնա
կազմին վտանգի ենթարկելը:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

77

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11

արտոնագրի համարը

13
		
21
		

փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
72
73
74
85
86
87

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
01.02.2020

02/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2020.01
(11) 575
(13) U
A23N 12/00
(21) AM20190106U
(22) 03.09.2019
(72) Արուսյակ Ռաֆիկի Հակոբյան (AM), Արսեն
Ալբերտի Հակոբյան (AM)
(73) Արուսյակ Ռաֆիկի Հակոբյան, 0037,
Երևան, Արաբկիր 51 փող., 9 շենք, բն.118 (AM),
Արսեն Ալբերտի Հակոբյան, 0037, Երևան,
Արաբկիր 51 փող., 9 շենք, բն.118 (AM)
(54) Արևային չորանոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գյուղա
տնտեսությանը, մասնավորապես՝ պտղա
բան
ջարեղենի և այլ մթերքների արևային չորացման
սարքերին։
Արևային
չորանոցն
ունի
գետնի
մակերևույթից բարձր տեղակայված հումքի
բեռնման ցանցավոր կրիչ: Ցանցավոր կրիչն
իր վերին հատվածում ունի կախիչներ:
Ցանցավոր կրիչի մեկ կողմում տեղադրված
են հորիզոնական տեղակայված ցանցավոր
գրպանների շարքեր: Գրպանները կատարված
են իրենց վերին եզրով ցանցավոր կրիչին
սևեռման հնարավորությամբ:
Պարզեցվում
է
չորանոցի
կառուց
վածքը, բարձրացվում է չորացման արդյունա
վետությունը,
կրճատվում
է
չորացման
տևողությունը, 2 նկ.:
____________________

Կիրակոսյան, 0032, Երևան, Բատիկյան փող.,
տ. 60 (AM)
(54) Շշի երկբաղադրիչ կափարիչ (տարբե
րակներ)
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հեղուկների
շշերի կափարիչներին, մասնավորապես՝ ոչ
գազավորված և ոչ ալկոհոլային խմիչքների
շշերի կափարիչներին, այդ թվում՝ խմելու ջրի։
Երկբաղադրիչ կափարիչը, որն ունի
հատակին կատարված անցքով գլանաձև
բաժակի տեսքով իրան, և որի ներքին
մակերևույթին կատարված է պտուտակաձև
պարուրակ, իսկ արտաքին մակերևույթին
կատարված է օղակաձև ելուստ։ Իրանի վրա
համառանցք և դարձի հնարավորությամբ
տեղադրված է հատակին կատարված անցքով
գլանաձև
բաժակի տեսքով շարժական
փական,
որի
ներքին
մակերևույթին
կատարված է իրանի արտաքին մակերևույթի
օղակաձև ելուստի վրա հագցվող օղակաձև
ակոս, փականի դարձի սահմանափակիչ
ելուստ, ընդ որում, իրանի հատակի արտաքին
և փականի հատակի ներքին մակերևույթներին
տեղադրված են կիպարար միջադիրներ։
Երկրորդ տարբերակի համա
ձայն իրանի
ված է օղա
արտաքին մակերևույթին կատար
կաձև արգելուկային ելուստ, իսկ շար
ժա
կան
փականի ներքին մակերևույթին կատարված

(51) 2020.01
(11) 576
(13) U
B65D 43/00
(21) AM20190123U
(22) 21.10.2019
(72) Հայկ Պռոշյան (AM), Աշոտ Վարազդատի
Կիրակոսյան (AM)
(73) Հայկ Պռոշյան, 1103, Արմավիրի մարզ,
ք. Վաղարշապատ, Լոմոնոսովի փող., 2-րդ
փակուղի, տուն 2 (AM), Աշոտ Վարազդատի

է իրանի օղակաձև արգելուկային ելուստի
հետ փոխգործակցող օղակաձև արգելուկային
ելուստ, ընդ որում, իրանի հատակի արտաքին
և փականի հատակի ներքին մակերևույթներին
տեղադրված են կիպարար միջադիրներ:
Ապահովվում է հերմետիկությունը բազ
մակի օգտագործման դեպքում, 2 անկախ կետ,
9 նկ.։
____________________

10
10

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.02.2020

02/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 09-01

(11) 517		

(13) S

(21) 20190028		
(22) 30.08.2019
(72) Ռաֆայել Մելքոնյան (AM)
(73) Ռաֆայել Գագիկի Մելքոնյան (AM)
(74) Ա. Նազարյան
(54) Ըմպելիքի շիշ
(55)

____________________

(51) 09-03

(11) 518		

(13) S

(21) 20190036		
(22) 03.12.2019
(72) Գնել Նազանյան (AM)
(73) «Էդնա» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 5, բն. 30
(AM)
(54) Թեյի փաթեթիկներով հավաքածուի տուփ
(55)

13
13

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.02.2020

02/1

ՄԱՍ 1
№

____________________

(51) 09-05

(11) 519 (13) S

(21) 20190037		
(22) 03.12.2019
(72) Գնել Նազանյան (AM)
(73) «Էդնա» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 5, բն. 30
(AM)
(54) Խոտաբույսերով փաթեթիկ՝ թուրմ պատ
րաստելու համար
(55)

____________________

14
14

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

02/1

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20190226		

(111) 30185

(526) «PRODUCTIONS» բառն ինքնուրույն պահ

(220) 08.02.2019

(151) 20.01.2020

պանության օբյեկտ չէ:

			(181) 08.02.2029
(730) «Կինոտեք» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց
18/2, AM
(442) 01.03.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն (HTML code: #5F5F5F, RGB code: R:
95 G: 95 B: 95, HSV: 0° 0% 37.25%) և կարմիր
(HTML code: #CC0001, RGB code: R: 204 G:
0 B: 1, HSV: 359.71° 100% 80 %) գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
թյուններ:

(526) «CINEMA RENTAL COMPANY» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
գազարագույն (HTML code: #DB8409, RGB code:
R: 219 G: 132 B: 9, HSV: 35.14° 95.89% 85.88%) և

41.

կինոստուդիաների

ծառայու

____________________

(210) 20190422		

(111) 30187

(220) 06.03.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 06.03.2029
(730) Բրիթիշ Թբեքոու Քամփնի Լիմիթիդ, VG
(442) 16.04.2019
(540)

մուգ մոխրագույն (HTML code: #5F5F5F RGB code:
R: 95 G: 95 B: 95, HSV: 0° 0% 37.25%) գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 41. կինոստուդիաների
թյուններ:
____________________

ծառայու

(210) 20190227		

(111) 30186

(220) 08.02.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 08.02.2029
(730) «Կինոկետ փրոդաքշնս» ՍՊԸ, Երևան,
Վարդանանց 18/2, AM
(442) 01.03.2019
(540)

(526) «1970» թվականը և արաբերեն գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխելու պիտույքներ. լուցկի. վառիչներ ծխողների
համար. ծխախոտ մելասից:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

17
17

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

(210) 20190789

(111) 30188

(220) 17.04.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 17.04.2029
(730) «Արմ-ռուս ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի
8, բն. 59, AM
(442) 01.07.2019
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

կամ
ուսումն
ական
հաստատություննե
րում. սննդա
մթերքի պատրաստում, առա
քում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). խոհանոցային սարքերի վարձույթ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(526) «Premium Vodka», «700 ml.», «40 % VOL.»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 33. անիսի օղի. բալի օղի. օղի:

(210) 20191192		

(111) 30190

(220) 06.06.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 06.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանյա Մաթևոսյան
Հրաչի, Երևան, Բաբաջանյան 55/26, AM
(442) 01.07.2019
(540)

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20190800

(111) 30189

(220) 18.04.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 18.04.2029
(730) Սարանա Փրոփերթի Ֆայնենս Լթդ., VG
(442) 16.05.2019
(540)
(526) «STUDIO» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
արծաթագույն, սև և մանուշակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 41. պարի դասընթացներ:
____________________

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություն
ներ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկներում

(210) 20191198		

(111) 30191

(220) 06.06.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 06.06.2029

18
18

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

(730) «Մեր երկիր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,
գ.Դարիկ, 1-ին փ., տուն 3, AM
(442) 01.07.2019
(540)

(526) Բացի «ՄԵՐ ԵՐԿՐԻ» և «Հայրենասեր
Թթվասեր» արտահայտություններից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, նարնջագույն, բաց նարնջագույն,
կապույտ, բաց կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 29. թթվասեր:
____________________

(210) 20191216		

(111) 30192

(220) 11.06.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 11.06.2029
(730) Արմինյան Ինթերնեյշնլ Ուիմինզ Ասոսիեշն,
US
(442) 02.09.2019
(540)

(511)
դաս 16. hասցեներով դրոշմակնիքներ.
թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի թղթե կամ
ստվարաթղթե

վահանակներ.

հարմա
րանք

ներ ճարմանդներով ամրացնելու համար
(գրասենյակային
պիտույքներ).
ալբոմներ.
նկարներ. Էստամպներ (փորագրանկարներ).

02/1

№ՄԱՍ 1

արագակարներ,
թղթապանակներ
(գրա
սենյակային). փորա
գրանկարներ. արվեստի
վիմագրական
ստեղծագործություններ.
նկար
ներ շրջանակված կամ չշրջանակված.
մատիտներ.
լրագրեր.
պարբերական
մամուլ.
օղակներով
թղթապանակներ.
ներ
դիր
էջերով
թղթապանակներ.
կպչուն
ժապավեններ
(գրասենյակային
պիտույք
ներ).
տակդիրներ
գարեջրի
գավաթների համար. տոմսեր. բլոկնոտներ
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության
համար.
բլոկնոտներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). ապարանջաններ գրենական
պիտույքները պահելու համար. բրոշյուրներ.
ասեղնագործության
նմուշներ
(սխեմա
ներ).
խոնավարարներ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
բյուվարներ
(սեղանի
թղթապանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ).
թանաքի բարձիկներ. տետրեր. սկուտեղներ
դրամի տեսակավորման և հաշվարկի համար.
պատճենահան
թուղթ
(գրասենյակային).
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
քարտեր.
ուսուցողական
նյութեր
(բացառությամբ
սարքերի). կատալոգային քարտեր (գրա
սենյակային
պիտույքներ).
թերթերով
(գրասենյակային
պիտույքներ).
թղթեր
ստվարաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների
համար.
ստվարաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ. երգարաններ. թղթապանակներ
փաստաթղթերի համար. գրքեր. արկղիկ
պա
նակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու
համար
(հելիոգրաֆիա).
մատիտների
համար գրիֆելներ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույք
գրասենյակային
ճարմանդ
ներ).
ներ. փոխադրանկարներ. գծանկարչական
տպագիր նյութեր. ծրարներ (գրասենյակային
ապրանքներ).
փաթեթավորման
թուղթ.
գրչա
տուփեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ).
գրասենյակային հարմարանքներ ծրարները
կնքելու համար. լուսանկարներ. գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
ռեգիստրներ (գրքեր). գրանցամատյաններ.
բլանկներ
(տպագրված).
գրասենյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի.
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա
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ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ.
տպագիր
կարգացուցակներ.
փոստային
բացիկներ. տպագիր արտադրանք. դասագրքեր
(ձեռնարկ). փոստային թուղթ. բուկլետներ.
փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի
գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ).
գրատախտակներ.
թղթերն
ամրացնելու
հարմարանքներ (ամրակներ). սոսնձաթղթիկներ
կնքելու համար. թղթագրենական ապրանքներ.
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ).
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման
համար. հենակալներ լուսանկարների համար.
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորա
տիվ
ծաղկամաններ).
ծանուցատետրեր.
կազմարարական
նյութեր.
ամսագրեր
(պարբերական).
թղթե
ժապավեններ,
բացառությամբ
գալանտերեայի
կամ
մազերի զարդերի. թղթե կամ պլաստմաս
սայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. էջանիշներ գրքերի
համար.
շնորհավորական
բացիկներ.
գրիչներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. տակդիրգորգիկներ
աշխատասեղանի
համար.
փոստային նամականիշներ. հարմարանքներ
գլխազարդեր
պատրաստելու
համար.
հասցեներով
թիթեղիկներ
հասցեատպիչ
մեքենաների
համար.
ալմանախներ.
օրացույցներ. մանկական թղթե կրծկալներ.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. թղթե
դրոշներ. թուղթ կտրելու դանակներ (նամակ
բացելու). ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ.
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.
կոմիքսների
գրքույկներ.
երաժշտական
բացիկներ. տեղեկագրեր. անձնագրերի կազ
մեր. թուղթ պահարանների արկղերի համար
(բուրավետացված կամ ոչ). կրեդիտային տպված
քարտեր (ոչ էլեկտրական). ցուցափայտեր, ոչ
էլեկտրոնային. թղթե ժապավեններ, բացա
ռությամբ արդուզարդեղենի կամ մազերի
զարդերի. հավաքաքարտեր, բացառությամբ
խաղաքարտերի. թղթե կամ պլաստիկից ներ
ծծող
թեր
թիկներ սննդամթերքը փաթեթա
վորելու համար. խոնավությունը կարգավորող
թղթե կամ պլաստիկից թերթիկներ սննդա
մթերքը փաթեթավորելու համար. թղթե կամ
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ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. բանկատոմսեր. անձը
հաստատող
փաստաթղթերի
բռնիչներ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
թևքերով
մանկական թղթյա կրծկալներ. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). զուգա
րանի թուղթ. սեղանի թղթե սպիտակեղեն.
թղթե թաշկինակներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.
թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու
համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար.
թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ. ջնջոցներ
գրատախտակի համար. թղթե անձեռոցիկներ
մաքրելու համար.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
գործառնությունների
մասին.
րարական
հայտարա
րությունների փակցնում. գովազ
դային
նյութերի
տարածում.
Խորհրդա
տվություն գործարարության կազմա
կերպման
և
կառավարման
հարցերով.
խորհրդա
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը
կառավարելու հարցերով. խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով.
ապրանքների
ցուցադրում.
գովազդային
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի
նորացում. աճուրդային վաճառք. գովազդային
նյութերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
հեռուստագովազդ. ծառայություններ հասա
րակական
հարաբերությունների
բնագա
վառում.
գործարարության
կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. շուկա
յագիտական (մարքեթինգային) հետազոտու
թյուններ. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության
ասպարեզում.
ցուցա
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. հասարակա
կան կարծիքի հետազոտում. տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.
քարտուղարական ծառայություններ. գովազդ
փոստով. առևտրական ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով.
գովազդային
ժամանակի
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության
բոլոր միջոցներում. գովազդային տեքստերի
խմբագրում.
երաշխավորների
որոնում.
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գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների
ցանկի գրանցման ծառայություններ. պատ
կերասրահների միջոցով արվեստի գործերի
մանրածախ վաճառք.
դաս 36. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների
հիմնադրում.
կապիտալ
ներդրումներ.
երաշխավորություն.
դրամահավաքների
կազմակերպում. խնամակալական ծառայու
թյուններ. ֆինանսավորում. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների
և
գյուղատնտեսական
ձեռնարկություն
ների վարձակալություն. խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. արժեթղթերի թողար
կում. արժեքավոր իրերի պահպանություն.
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ
գույք).
ֆինանսական
հովանավորություն.
վերանորոգման
արժեքի
ֆինանսական
գնահատում. խորհրդատվություն պարտքի
հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի
ֆինանսավորման
կազմա
վճարների
կերպում.
փոխհատուցման
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար.
հիմնադրամների
տեղաբաշխում.
պայմանական
ազատվածների
համար
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր
մասնագետների
համատեղ
աշխատանքի
համար գրասենյակների վարձույթ.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճությունների ծառայություններ. զվար
ճությունների կազմակերպում հյուրերի համար.
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական
կամ
զվարճալի).
տեքստային
նյութերի
հրապարակում,
բացառությամբ
գովազ
դային նյութերի. կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
գրքերի
հրատարակում.
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկացում.
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակերպում
և անցկացում. տեղեկատվություն կրթու
թյան
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում
մշակութային կամ կրթության նպատակներով.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություն
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ներ (զվարճություններ). մանկապարտեզներ
(կրթություն). ժամանցային հանդիպումների
ծրագրերի կազմում. գործնական հմտու
թյունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
սեմինարների կազմակերպում և անցկա
ցում.
գիտաժողովների
(սիմպոզիումների)
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում). գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում. լուսանկարչություն.
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ
կրթության
կամ
ուսուցման
հարցերով).
համերգների կազմակերպում և անցկա
ցում.
հրապարակումների
մանրակեր
տում,
բացառությամբ
գովազդային
ների.
մասնագիտական
վերապատրաստում.
դպրոց
ների կողմից մատուցվող կրթական
գեղարվեստի
պատ
ծառայություններ.
կերասրահների
կողմից
ներկայացվող
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային
ծառայություններ.
հատուկ
պահանջներով
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական
ծառայություններ.
դաս 45. ուղեկցում հասարակական
վայրերում (ընկերակցում). հանդիպումների
կամ
ծանոթությունների
կազմակերպման
ակումբների
ծառայություններ.
կորած
մարդկանց որոնում. հագուստի վարձույթ.
պահակային
ծառայություններ.
ամուսնու
թյան գործակալությունների ծառայություն
ներ.
խորհրդատվություն
ֆիզիկական
անվտանգության հարցերով. հորոսկոպների
կազմում.
կրոնական
հավաքների
կազ
մակերպում. երեխաների որդեգրման գործա
կալությունների ծառայություններ. երեխաների
հրավիրովի
դայակների
ծառայություններ.
տանտերերի
բացակայության
ընթացքում
բնակարանում բնակեցնելու ծառայություններ.
ընտանի կենդանիների խնամք. ֆիզիկական
անձանց
վերաբերյալ
տեղեկատվության
հավաքում.
գտնված
իրերի
վերադարձ.
միջնորդություն վեճերը լուծելու հար
ցում.
արբիտրաժի ծառայություններ.
խորհրդա
տվություն մտավոր սեփականության հար
ցերով. գործերի կառավարում հեղինակային
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իրավունքի բնագավառում. մտավոր սեփա
կանության
լիցենզավորում.
հսկողություն
մտավոր
սեփականության
բնագավառում
իրավաբանական անձանց համար. իրա
վաբանական հետա
զոտություններ. դատա
րանում
իրավունքների
ներկայացում.
ծրագրային
ապահովման
լիցենզավորում
(իրավաբանական ծառա
յություններ). դոմեն
անունների
գրանցում
(իրավաբանական
ծառայություններ). վեճերի այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման
ծառայու
թյուններ. չհրկիզվող պահարանների վարձույթ.
տոհմաբանական հետազոտություններ. հար
սանեկան
միջոցառումների
պլանավորում
և կազմակերպում. սոցիալական ցանցերի
առցանց ծառայություններ. իրավաբանական
փաստաթղթերի նախապատրաստում. լիցեն
զիաների
իրավաբանական
կառավարում.
աստղագուշակների
խորհրդատվություն.
հոգևոր
խորհրդատվություն.
ոճաբանի
խորհրդատվություն անձնական զգեստների
վերաբերյալ.
անձնական
նամակագրու
թյան
խմբագրում.
երրորդ
անձանց
համար
պայմանագրերի
համաձայնեցման
հետ
կապված
իրավաբանական
ծառա
յություններ. համացանցում դոմեն անունների
վարձույթ.
իրավաբանական
խորհրդա
տվություն մրցույթների հայտերին արձա
գանքելու
վերաբերյալ.
լիցենզավորում
(իրավաբանական
ծառայություններ)
ծրա
գրային
ապահովման
հրապարակման
նակներում. իրավաբանական հսկողու
շրջա
թյան
ծառայություններ.
քաղաքական
հանդիպումների
ժողովների
կազմակեր
պում. իրավաբանական խորհրդատվություն
գրային քարտեզագրման ոլորտում.
արտոնա
փաստաբանական ծառայություններ:
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(540)

(526) «Premium Vodka», «700 ml.», «40 % VOL.»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 33. անիսի օղի. բալի օղի. օղի:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20191277		

(111) 30194
(220) 19.06.2019
(151) 20.01.2020
			(181) 19.06.2029
(730) «Էյ հոթելս գրուփ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան
3, AM
(442) 01.07.2019
(540)

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20191267		

(111) 30193

(220) 12.06.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 12.06.2029
(730) «Արմ-ռուս ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի
8, բն. 59, AM
(442) 01.07.2019
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(526) «HOTEL» և «YEREVAN» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, սպիտակ և սև գունային համակ

02/1

№ՄԱՍ 1

(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043,
Շիրակի 2/5, AM
(442) 01.10.2019
(540)

ցությամբ:
(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20191307		

(111) 30195

(220) 25.06.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 25.06.2029
(730) Նարեկ Գևորգի Եղիշյան, Արագածոտնի
մարզ, Նոր Ամանոս փ. 2, շ. 51, բն. 51, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
զմրուխտյա կանաչ, կանաչ և սպիտակ գունային

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, փիրուզագույն և կապույտ գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնա
պաշարներում. գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա
տվության տրամադրում. վեբ-կայքերի երթևեկի
օպտիմալացում. տվյալների էլեկտրոնային
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում
և պահում. գործարար տեղեկատվության
տրամադրում
վեբ-կայքերի
միջոցով.
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար:
____________________

(210) 20191345		

(111) 30196

(220) 28.06.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 28.06.2029

համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր.
ալյումինի փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ
նպատակների համար. հակակոռոզիական
պատրաստուկներ.
մանրէասպան
ներկեր.
բաղադրություններ
ներքին
հարդարանքի
համար. ներկանյութեր. միջոցներ փայտանյութը
պաշտպանելու
համար.
նոսրացուցիչներ
ներկերի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի
համար. թանձրարարներ ներկերի համար.
ներկանյութեր.
գունանյութեր.
սոսնձա
ներկեր
տեմպերա.
արծներ
(լաքեր).
արծնաներկեր.
ներկերի
սիկատիվներ
(չորացման ուժեղարարներ). պատվածքներ
(ներկեր). ջնարակներ (պատվածքներ). հակա
կոռոզիական յուղեր. հրակայուն ներկեր.
կապակցող նյութեր ներկերի համար. տիտանի
երկօքսիդ (գունանյութ). բաղադրություններ
ժանգի դեմ. նախաներկեր. հանածո խեժի
լաքեր. լաքեր. ջրաներկեր նկարելու համար.
յուղաներկեր նկարչության համար:
____________________

(210) 20191598		

(111) 30197

(220) 06.08.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 06.08.2029
(730) Մեդիա գրուփ Քո., Լթդ, CN
(442) 01.10.2019
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(511)
դաս 21. տարա.
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, մասնա
վորապես՝ օղի:

(540)

(511)
դաս 11. օդորակիչներ. օդափոխիչներ
(օդի լավորակում). օդի մաքրման սարքեր և
մեքենաներ. օդի լավորակման տեղակայանք
ներ. չորուցիչներ մազերի համար. էլեկտրական
չորացման ապարատներ և տեղակայանքներ.
օդամաքրիչներ
խոհանոցների
համար.
ջերմային
պոմպեր.
ջեռուցման
տեղա
կայանքներ. սանիտարատեխնիկական տեղա
կայանքներ լոգարանների համար. ջեռուցիչներ
վաննաների համար. արևային ջերմային ջրի
տաքացուցիչներ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20191610		

(111) 30198

(220) 07.08.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 07.08.2029
(730) «Արմ-ռուս ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի
8, բն. 59, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(526) «PREMIUM VODKA», «700 ML», «40%VOL.»,
«ОБЪЕМ 0,7Л» և «КРЕПОСТЬ 40%» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20191693		

(111) 30199

(220) 20.08.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 20.08.2029
(730) Թրեք Բայսիքլ Քորփորեյշն, US
(442) 16.09.2019
(540)

(511)
դաս 9. տվյալների մշակման սարքա
վորումներ և համակարգիչներ, մասնավորա
պես` հեծանիվների համար համակարգիչներ.
սաղավարտներ.
դաս 12. հեծանիվների մասեր ու լրացուցիչ
պարագաներ, մասնավորապես` հեծանիվների
շրջանակներ, թամբեր, նստոցներ, ցեխից,
կեղտից
պաշտպանող
վահանակներ,
փոխանցիչների փոխարկման մեխանիզմներ,
շղթաներ, երկժանիներ և կախոցներ, հեծա
նիվների անիվներ, անվահեծեր, անվաճաղեր
և
դողեր,
ներառյալ՝
անվախուցեր
և
անվախուցերի նման դողային համակարգեր,
ուղեբեռի կանգնակներ հեծանիվների համար,
hենակներ հեծանիվների համար, գործիքներով
տուփեր հեծանիվների համար, ներառյալ՝
հեծանվավազքի գործիքներ, օդապոմպեր,
հեծանիվների փականներ, ջրի շշեր և շշերի
կալիչներ հեծանիվների համար. հեծանվային
կանգնակներ փոխադրամիջոցների համար.
մանկական
կցանքներ
և
սպորտային
սայլակներ. վերանորոգման հենակներ հեծա
նիվների համար.
դաս 18. թիկնապայուսակներ, գոտկատեղի
պարկիկներ, կտորից մեծ պայուսակներ,
գոտկատեղի պայուսակներ, սուրհանդակի
պայուսակներ, հեծանիվների բեռնախցիկին
ամրացվող պայուսակներ և ճամփորդական
սնդուկներ,
հեծանիվների
բեռնախցիկի
կողքերով կախվող պայուսակներ, խուրջիններ,
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հեծանիվների
նստատեղին
ամրացվող
պայուսակներ, բոլոր տեսակի սպորտային
պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն և գլխարկներ՝
նախատեսված հեծանվավազքի ժամանակ
կամ հեծանվավազքի հետ կապված տոնական
իրադարձությունների ժամանակ կրելու համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

02/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(526) Բացի «BARREL» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

(210) 20191739		

(111) 30200

(220) 27.08.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 27.08.2029
(730) «Արմ-ռուս ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի
8, բն. 59, AM
(442) 16.09.2019
(540)

օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, մասնա
վորապես՝ օղի:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20191817		

(111) 30202

(220) 06.09.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 06.09.2029
(730) «Լինգոսթար» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր 72,
բն. 25, AM
(526) Բացի «BARREL» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

(442) 01.10.2019
(540)

օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, մասնա
վորապես՝ օղի:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, նարնջագ ույն, դեղին, երկնագույն,
(210) 20191740		

(111) 30201

մանուշակագույն և կարմիր գունային համակ

(220) 27.08.2019

(151) 20.01.2020

ցությամբ:
(511)
դաս 41. ուսումնական կենտրոնների ծառա
յություններ:
____________________

			(181) 27.08.2029
(730) «Արմ-ռուս ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի
8, բն. 59, AM
(442) 16.09.2019
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(210) 20191832		

(111) 30203

(210) 20191897		

(111) 30206

(220) 09.09.2019

(151) 20.01.2020

(220) 19.09.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 09.09.2029
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

			(181) 19.09.2029
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM

(442) 01.10.2019
(540)

(442) 01.10.2019
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
(210) 20191838		

(111) 30204

(220) 10.09.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 10.09.2029
(730) ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB
(442) 01.10.2019
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20191839		

(111) 30205

(220) 10.09.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 10.09.2029
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE
(442) 01.10.2019
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

կապույտ գույնով:
(511)
դաս 29. ջեմեր. մուրաբաներ. կոմպոտներ.
չրեր. պահածոյացված մրգեր. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. սառեցրած
մրգեր. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
պահածոյացված
հատապտուղներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
մրգահյութեր.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
լիմոնադներ.
բանջարեղենի
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ ըմպելիքների
համար. օշարակներ լիմոնադների համար.
քաղցուներ.
ածիկի
քաղցու.
խաղողի
չխմորված քաղցու. օրշադ. շարբաթ (ըմպելիք).
տոմատի հյութ (ըմպելիք). սարսապարիլ
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվեվերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
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զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
էներգետիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
մրգային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ).
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ.
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար։

02/1

№ՄԱՍ 1

(442) 01.03.2019
(540)

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20192210		

(111) 30207

(220) 31.10.2019

(151) 20.01.2020

			(181) 31.10.2029
(730) «Ջերմուկ Ակվա» ՍՊԸ, ք. Ջերմուկ,
Գարնանային 7, AM
(442) 01.11.2019
(540)

(526) «0,5 լ/л» գրառումը, «ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՆ
ԽՄԵԼՈՒ ԲՈՒԺԻՉ ՍԵՂԱՆԻ ՋՈՒՐ» արտա
հայտությունը և «ԳԱԶԱՎՈՐՎԱԾ», «SUPER»,
«GROUP» բառերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ և բաց երկնագույն, կարմիր, կապույտ,
կանաչ, սպիտակ, սև և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 32. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ):
____________________

(210) 20190278		

(111) 30208

(220) 19.02.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 19.02.2029
(730) «Ձեր փոխարեն» ՍՊԸ, Երևան, Դավի
թաշեն 4-րդ թաղ., 43/2, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 37. տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկման կայաններ, այդ
թվում՝ շարժական (վառելիքով լցավորում և
սպասարկում).
դաս 39. առաքման ծառայություններ,
մասնավորապես՝
ծաղիկների
առաքում.
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ
ների, փաստաթղթերի կամ ապրանքների
առաքում). փոստային առաքում. անձնական
առաքում.
ավտոպահեստամասերի
իրերի
առաքում.
սննդի
առաքում.
փոստով
պատվիրված
ապրանքների
առաքում.
շինանյութերի
առաքում.
փոխադրում
տեղից
տեղ
տեղափոխվելիս.
բեռների
առաքում. քարշակում. կահույքի առաքում.
ապրանքների
առաքում.
բեռների
տեղափոխում.
փաթեթավորված
բեռների
առաքում.
տրանսպորտային
միջոցների
քարշակում վնասվածքի դեպքում. վարորդների
ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20190331		

(111) 30209

(220) 25.02.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 25.02.2029
(730) Թամարա Աբաջյան, Երևան, Հերացու 2Ա,
բն. 9, AM
(442) 18.03.2019
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(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

(526) «CONSTRUCT» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, կապույտ և սպիտակ գունային

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, սև և գազարագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. ապրանքների ցուցադրման
ծառայություններ. շոու-սենյակների ծառայու
թյուններ.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190413		

(111) 30210

(220) 06.03.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 06.03.2029
(730) «Սան ֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Զովունի, 2406, AM
(442) 01.04.2019
(540)
(511)
դաս 30. հացաթխման փոշիներ. դրոժ.
համեմունք. խմորիչներ:

համակցությամբ:
(511)
դաս 37. ասֆալտապատում. բուլդոզերների
վարձույթ. շինարարություն. շինարարական
տեխնիկայի վարձույթ. շինարարական աշխա
տանքների
(ստուգիչ-կառավարիչ)
վերա
հսկողություն. շինարարական կառուցվածքների
քանդում. պահեստների կառուցում և վերա
նորոգում. էքսկավատորների
վարձույթ.
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կա
ռուցում. քարաշինարարական
աշխա
տանքներ. հանքերի շահագործում:
____________________

(210) 20190473		

(111) 30212

(220) 15.03.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 15.03.2029
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Հայարփի
Սլավիկի Քալանթարյան, Երևան, Տիգրան Մեծի
3-րդ նրբ., տուն 22, AM
(442) 02.05.2019
(540)

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20190426		

(111) 30211

(220) 07.03.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 07.03.2029
(730) «Կուբ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան,
Ռիգայի փ., շ. 126/4, բն. 49, AM
(442) 16.04.2019
(540)

(526) «EUROFOOD» բառային գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ):
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20190513		

(111) 30213

(220) 20.03.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 20.03.2029
(730) «Բուֆֆետ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան
թղմ. 5/5, բն. 1, AM
(442) 16.04.2019
(540)

(526) «Բուֆֆետ», «Հացատուն», «Buffet»,
«Lunch House» գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, մուգ շագանակագույն և սպիտակ գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ճաշարանների, սրճարանների,
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190651		

(111) 30214

(220) 04.04.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 04.04.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(442) 02.05.2019
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.

02/1

№ՄԱՍ 1

ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա
վարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

(210) 20190728		

(111) 30215

(220) 11.04.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 11.04.2029
(730) «Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբ» հասա
րա
կական
կազմակերպություն,
Երևան,
Ծիծեռնակաբերդի խճ. 4/7, AM
(442) 02.05.2019
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02/1

№ՄԱՍ 1

(442) 16.05.2019
(540)

(540)

(526) «ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԱԿՈՒՄԲ» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի
համար. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
նական
կամ
զվարճալի).
ֆիզիկական
դաստիարակություն. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. մարմնամարզության ուսուցում.
սպորտային
սարքերի
տրամադրում.
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). կոնֆերանսների կազմա
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
տեղեկատվություն
կրթության
հարցերով.
քննությունների անցկացում. տեղեկատվություն
զվարճության հարցերով. հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
սպորտային
սարքավորումների
վարձույթ,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների.
մարզադաշտերի սարքավորումների վարձույթ.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
սպորտային միջոցառումների ժամկետների
պլանավորում.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
լուսանկարչություն.
տեսագրում.
տոմսերի
բաշխման
ծառայություններ
(զվարճանք,
ժամանց).
մարզիչների,
դասուսույցների
ծառայություններ
(ուսուցում).
սպորտային
հրապարակների
վարձույթ.
անհատական
մարզիչների
ծառայություններ.
կրթական
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և
անցկացում. բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները
ֆուտբոլային բնագավառում:
____________________

(210) 20190781		

(111) 30216

(220) 17.04.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 17.04.2029
(730) «Պրո-սպեկտրում» ՍՊԸ, Երևան, Կոմի
տաս 51, շ. 51/4, AM

(526) «PRO SPEC TRUM» և «L AW FIRM»
արտահայտություններն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն գույնով:
(511)
դաս 35. խորհրդատվություն գործարա
կառավարման
հարցերով.
րության
խորհրդա
տվություն գործարարության կազ
մակերպման հարցերով. մասնագիտական
խորհրդատվություն գործարարության ասպա
րեզում. ձեռնարկությունները տեղափոխելու
հետ կապված ծառայություններ. առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. գործարար տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար.
դաս 36. միջնորդություն անշարժ գույքի
հետ կապված գործառնություններում. ապա
հովագրման
միջնորդություն.
մաքսային
միջնորդների
(բրոքերների)
ֆինանսական
ծառայություններ. ֆինանսական վերլուծություն.
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցե
րով. խորհրդատվություն ապահովագրության
հարցերով. ֆինանսական տեղեկատվություն.
խորհրդատվություն պարտքի հետ կապված
հարցերով.
դաս 41. հեռակա ուսուցում. տեքստային
նյութերի
հրապարակում,
բացառությամբ
գովազդային նյութերի. գրքերի հրատարակում.
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տեղեկատվություն
կրթության
հարցերով.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
սեմինարների
կազմա
կերպում և անցկացում. գրքերի և պարբե
րականների
առցանց
հրապարակում.
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական
համակարգերի
օգնու
թյամբ. մասնագիտական վերապատրաստում.
կրկնուսույցի ծառայություններ.
դաս 45. միջնորդություն վեճերը լուծելու
հարցում.
արբիտրաժի
ծառայություններ.
խորհրդատվություն
մտավոր
սեփականու
թյան հարցերով. գործերի կառավարում
հեղինակային
իրավունքի
բնագավառում.
մտավոր սեփականության լիցենզավորում.
հսկողություն մտավոր սեփականու
թյան բնա
գավառում իրավաբանական անձանց համար.
իրավաբանական
հետազոտություններ.
դատարանում իրավունքների ներկայացում.
ծրա
գրային ապահովման
լիցենզավորում
(իրավաբանական ծառայություններ). դոմեն
անունների
գրանցում
(իրավաբանական
ծառայություններ). վեճերի այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման
ծառա
յություններ.
իրավաբանական
փաստա
թղթերի նախապատրաստում. լիցենզիաների
իրավաբանական կառավարում. երրորդ անձանց
համար պայմանագրերի համաձայնեցման հետ
կապված
իրավաբանական
ծառայություն
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն
մրցույթների
հայտերին
արձագանքելու
վերաբերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
իրավա
բանական
հսկողության
ծառայություն
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն
արտոնա
գրային քարտեզագրման ոլորտում.
փաստաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20190790

(111) 30217

(220) 17.04.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 17.04.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(442) 02.05.2019

02/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(526) «Slims» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն (մետալիկ), սպիտակ և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների

31
31

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

(210) 20190798

(111) 30218

(220) 18.04.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 18.04.2029
(730) «Բեն վեստիտո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
25, AM

02/1

№ՄԱՍ 1

(442) 03.06.2019
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախա
ճաշա
րանների ծառայություններ. սննդամթերքի
պատրաստում,
առաքում,
մատուցում
և
սեղանի
ձևավորում.
ճաշարանների
ծառայություններ հիմնարկներում կամ ուսում
նական
հաստատություններում.
հյուրա
նոցների
ծառայություններ.
«ուդոն»
և
«սոբա»
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
խորտկարանների ծառայություններ. ինքնա
սպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուն
ներ. տեղերի ամրագրում հյուրանոց
ներում.
բարերի ծառայություններ. տեղեկու
թյուն և
խորհրդատվություն սննդի պատրաստ
ման
հարցերով:
____________________

(442) 16.05.2019
(540)
(511)
դաս 35. գովազդ, գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում,
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում,
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ, մասնավորապես՝ մանրածախ և (կամ)
մեծածախ առևտուր, ապրանքների ներմուծում
և արտահանում:

(210) 20191010		

(111) 30220

(220) 16.05.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 16.05.2029
(730) «Վայն ֆորմուլա» ՍՊԸ, Երևան, Վազգեն
Սարգսյան 26/3, սենյակ 201, AM
(442) 03.06.2019
(540)

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20190995

(111) 30219

(220) 14.05.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 14.05.2029
(730) «Արմատ ալ» ՍՊԸ, Երևան, Արզումանյան
16/2, բն. 22, AM

32
32

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

(511)
դաս 33. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. վիսկի. ռոմ. օղի.
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________

(210) 20191011		

(111) 30221

(220) 16.05.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 16.05.2029
(730) «Վայն ֆորմուլա» ՍՊԸ, Երևան, Վազգեն
Սարգսյան 26/3, սենյակ 201, AM
(442) 03.06.2019
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 36. բանկային ծառայություններ.
խնայբանկեր. բանկային գործառնությունների
առցանց իրականացում:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20191317		

(111) 30223

(220) 26.06.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 26.06.2029
(730) Արթուր Գևորգյան, Երևան, Մամիկոնյանց
51, բն. 12, AM
(442) 16.07.2019
(540)

(511)
դաս 33. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. վիսկի. ռոմ. օղի.
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________

(210) 20191236		

(111) 30222

(220) 12.06.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 12.06.2029
(730) Էներջի Բենք ԷլԷլՍի, QA
(442) 02.09.2019
(540)

(526) «bank» բառը և արաբական տառերով
գրված արտահայտությունն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:

(526) «SWEETS & MORE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
բաց և մուգ դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. չորացրած բանջարեղեն. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. մուրաբաներ.
չամիչ:
____________________

(210) 20191346		

(111) 30224

(220) 28.06.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 28.06.2029
(730) «Տավուշի ագրոբիզնեսի ասոցիացիա»
զարգացման
հասարակական
կազմա
կերպություն, Տավուշի մարզ. ք. Նոյեմբերյան,
Երևանյան 3, AM

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

(442) 01.08.2019
(540)

(210) 20191421		

(111) 30226

(220) 11.07.2019

(151) 29.01.2020

02/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 11.07.2029
(730) Ուենժու Քսինչի Ինթերնաշոնալ Թրեյդ
Քո., CN
(442) 01.10.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույնով:
(511)
դաս 29. պանիր. կարագ. թթվասեր.
մածուն. կաթ. կաթնաշոռ. թան. յոգուրտ. երշիկ.
բաստուրմա. սուջուխ. ապխտած միս. նրբերշիկ.
սառեցված մրգեր և բանջարեղեն. կոմպոտ.
դաս 30. մեղր. թեյ.
դաս 32. մրգահյութ.
դաս 33. գինի. մրգային օղիներ:
____________________

(210) 20191366		

(111) 30225

(220) 02.07.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 02.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գեղամ Սարգսյան,
Երևան, Խաչատրյան 26/1 18, AM

(511)
դաս 9. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականու
թյուն). հալուն ապահովիչներ. հրդեհի ազդա
նշանիչներ. էլեկտրական տրանսպորտային
միջոցների համար լիցքավորման կայաններ.
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական
փոխարկիչներ. էլեկտրական ապահովիչներ.
լուսաէլեկտրական սարքավորում և արևային
էլեկտրաէներգիա արտադրող սարքավորում.
տեսամոնիտորներ.
էլեկտրական
ռելեներ.
էլեկտրական
անջատիչ
թիթեղներ.
էլեկտրական բաշխիչ մեքենաներ. նյութեր
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր,
մալուխներ).
գերլարումից
պաշտպանող
կարգավորիչներ. կերպափոխիչներ (էլեկտրա
կանություն):
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(442) 02.09.2019
(540)
(210) 20191424		

(111) 30227

(220) 11.07.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 11.07.2029
(730) Ուենժու Քսինչի Ինթերնաշոնալ Թրեյդ
Քո., CN
(442) 01.10.2019
(540)
(526) «FOOD» բառը և «Попробуй лето на Вкус!»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն, կանաչ, նարնջագույն, դեղին
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր:
____________________
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(511)
դաս 9. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրա
կա
նու
թյուն). հալուն ապահովիչներ. հրդեհի ազդա
նշանիչներ. էլեկտրական տրանսպորտային
միջոցների համար լիցքավորման կայաններ.
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական
փոխարկիչներ. էլեկտրական ապահովիչներ.
լուսաէլեկտրական սարքավորում և արևային
էլեկտրաէներգիա արտադրող սարքավորում.
տեսամոնիտորներ.
էլեկտրական
ռելեներ.
էլեկտրական անջատիչ թիթեղներ. էլեկ
տրական
բաշխիչ
մեքենաներ.
նյութեր
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր,
մալուխներ).
գերլարումից
պաշտպանող
կարգավորիչներ. կերպափոխիչներ (էլեկտրա
կանություն):
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20191439		

(111) 30228

(220) 14.07.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 14.07.2029
(730) «Կոնտի-ռուս» բաժնետիրական ընկերու
թյուն, RU
(442) 01.08.2019
(540)

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք. հրուշակեղեն.
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). թխված
քաբլիթ. վաֆլիներ. տորթեր. կոն
ֆետներ.
շոկոլադե կոնֆետներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20191483		

(111) 30229

(220) 19.07.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 19.07.2029
(730) «Մենօկ» Հ/Ձ ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, Է. Պետրոսյան 1, AM
(442) 01.08.2019
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(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
օսլա
(ապրետուր).
կարմիր
կրոկուս
ողորկման համար. օճառներ. գործվածքների
երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ
սպիտակեղենի համար. էսենցիա (բնահյութ)
բադիանից. կոսմետիկական պատրաստուկներ
լոգանքի
համար.
օճառներ
սափրվելու
համար. շրթներկ. բամբակե տամպոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
դիմակներ.
բերգամոտի
յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը
սպիտակեցնող
կոսմետիկական
կրեմներ.
պատրաստուկներ
կաշվի
գունաթափման
համար. աղեր սպիտակեցման համար. սոդա
սպիտակեցման համար. պատրաստուկներ
լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով
օգտագործվողների.
լաքեր
եղունգների համար. միջոցներ գրիմ անելու
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների
կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ
(հղկանյութեր).
եթերային
յուղեր
մայրու
ծառից. հրաբխային մոխիր մաքրման համար.
կոշիկի քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու
համար. պատրաստուկներ մազերը գանգրաց
նելու համար. արհեստական թարթիչներ.
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար.
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար.
մոմ մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր.
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից.
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր
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զուգարանի
ջրի
համար.
պահպանող
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող).
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոցներ
կենդանիների
համար.
կոսմետիկական
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ.
բամբակ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու
միջոցներ.
կոսմետիկական
մատիտներ.
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական
կրեմներ. լվացքի սոդա. մաքրելու համար
սոդա. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի
համար. մոմեր կաշվի համար. կրեմներ կաշվի
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար
օգտագործվողների.
լուծույթներ
մաքրելու համար. ճարպազերծող միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական
նպա
տակների
համար
օգտագործվողների.
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռաց
նելու համար. ատամի մածուկներ. ատամի
փոշիներ.
կենցաղային
հակադիրտեր.
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային
հակաստատիկներ.
զմռնիտի
թուղթ.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
զմռնիտի
կտորներ.
պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր.
նարդոսի ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի
ջուր. օճառածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ.
խունկ.
դեպիլյատորներ.
մազահեռացնող
մոմ.
պատրաստուկներ
լվացքը
թրջելու
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր).
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ
մաքրելու
համար.
հիմքեր
ծաղկային
օծանելիքների համար. բաղադրություններ
հոտավետ
նյութերով
ծխեցման
համար
(պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց
խմորից
պատրաստվող
հրուշակեղենի
համար (եթերային յուղեր). գաուլտերյան
յուղ. կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ.
յուղեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
հելիոտրոպին.
կոսմետիկական յուղեր. հասմիկի յուղ. նարդոսի
յուղ. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես
մաքրող միջոցներ. յուղեր պարֆյումերիայի
և բուրավետ միջոցների համար. վարդի յուղ.
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հարդարանքի յուղեր. իոնոն (պարֆյումերիա).
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ լվացքի համար. արդուզարդի
միջոցներ.
հեղուկներ
ապակիների,
այդ
թվում՝
հողմապակիների,
մաքրման
համար. պատրաստուկներ գործվածքները
կոկելու
(օսլայելու)
համար.
անանուխի
էսենցիա
(եթերայուղ).
դաղձ
օծանելիքի
արտադրության
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
միջոցներ
մշտագանգրացման
համար.
շամպուններ.
օծանելիք.
արհեստական
եղունգներ.
պատրաստուկներ
եղունգների
խնամքի համար. պատրաստուկներ պատի
պաստառները մաքրելու համար. ողորկման
թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական
միջոցներ
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի
քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար.
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկա
կան նպատակների համար. դիմափոշի.
պատրաստուկներ
սափրվելու
համար.
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ)
նյութեր
սպիտակեղենի
բուրավետացման
համար.
սաֆրոլ.
հատով
օճառներ
հարդարանքի համար. սոդայի մոխրաջուր.
մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի
(արդուզարդի)
տալկ.
կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր).
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչ
ներ
(եթերային
յուղեր).
բուրավետիչներ
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր).
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի համար. աղեր վաննաների
համար, բացառությամբ բժշկական նպա
տակների
համար
օգտագործվողների.
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար.
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կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը
հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ մարդու կամ
կենդանիների համար. դեկորատիվ փոխատիպ
նկարներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
պատրաստուկներ
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար.
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ).
կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար.
սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար.
կոսմետիկական
միջոցներ
թարթիչները
և հոնքերը ներկելու համար. հոտավետ
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից.
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել
ատամների սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար.
միջոցներ
բույսերի
տերևներին
փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ
նյութեր
սպասք
լվացող
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ.
շերտիկներ
շնչառությունը
թարմացնելու
համար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանի
ների համար. մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե
կոսմետիկական
նպատակների
վերայով
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների
համար.
բալզամներ,
բացառությամբ
բժշկական
նպատակնե
րով օգտագործվողների. չոր շամպուններ.
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կպչուն պիտակներ եղունգների համար.
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական
ներկանյութ). գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի
համար ոչ բժշկական նպատակների համար.
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ)
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար.
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր).
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ.
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի
համար.
շամպուններ
կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ).
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լուծույթներ
անձնական
հիգիենայի
կամ
հոտազերծման համար:
____________________
(210) 20191511		

(111) 30230

(220) 24.07.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 24.07.2029
(730) «Վիվալդի» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 2
թղմ., շ. 37, բն. 17, AM
(442) 16.08.2019
(540)

(526) «DENTAL CLINIC» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
գույնով:
(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիա:
____________________
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(210) 20191512		

(111) 30231

(730) «Գրիլ hաուս» ՍՊԸ, RU

(220) 24.07.2019

(151) 29.01.2020

(442) 16.09.2019
(540)

			(181) 24.07.2029
(730) «Լագուզ» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետու
թյան 62, AM
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(442) 16.08.2019
(540)

(511)
դաս 19. շինարարական ոչ մետաղական
սալիկներ:
____________________

(210) 20191514		

(111) 30232

(220) 25.07.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 25.07.2029
(730) Նորիկ Սիմոնյան, Գյումրի, Տերյան 98ա,
բն. 24, AM
(442) 16.08.2019
(540)

(526)
VATORS»
գրառումն
պանության օբյեկտ չէ:

ինքնուրույն

«ELEպահ

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 7. ամբարձիչներ (վերելակներ). շար
ժասանդուղքներ.
դաս 37. վերելակների տեղադրում և վերա
նորոգում:
____________________

(210) 20191519		

(111) 30233

(220) 25.07.2019

(151) 29.01.2020

(526) «GRILL HOUSE» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. գովազդ. մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում).
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
ինքնա
ռեստորանների
ծառայու
սպասարկման
թյուններ. բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20191560		

(111) 30234

(220) 01.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 01.08.2029
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր,
Երևանյան խճ. 11, AM
(442) 02.09.2019
(540)

			(181) 25.07.2029
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(526) «ՍՊԸ» գրառումն ինքնուրույն պահպա

(526) «MEDICAL» բառն ինքնուրույն պահպա

նության օբյեկտ չէ:

նության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

ոսկեգույն, շագանակագույն, դեղին, սև և սպի

մոխրագույն, սպիտակ, կարմիր և կապույտ

տակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ խաղողի գինի, մրգահատապտղային
գինի, փրփրուն գինի (շամպայն), խաղուն
գինի, մրգային բրենդիներ, լիկյորներ, մրգային
օղիներ. խաղողի օղի:
____________________

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
44.
բժշկական
կլինիկաների
ծառայություններ. մանուալ թերապիա (քիրո
պրակտիկա).
ապաքինվողների
համար
տների ծառայություններ. հիվանդանոցների
ծառայություններ. սանիտարական ծառայու
թյուն.
մերսում.
բժշկական
օգնություն.
ակնաբույժների
ծառայություններ.
ֆիզիո
թերապիա.
առողջատների
ծառայու
թյուններ.
ատամնաբուժական
օգնություն.
ստոմատոլոգիա. բուժքույրական խնամքով
տների ծառայություններ. արյան բանկերի
ծառայություն. հոսպիսներ. մանկաբարձա
կան
օգնություն. հիվանդների խնամք. խորհրդա
դեղագործության
հար
տվություն
ցերով.
պլաստիկ վիրաբուժություն. մազերի պատ
հոգեբանների ծառայություններ.
վաստում.
սանիտարատեխնիկական
սարքավորանքի
վարձույթ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով,
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում.

(210) 20191565		

(111) 30235

(220) 01.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 01.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռուզաննա
Հարությունյան, Երևան, Աբելյան 6/4, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20191566		

(111) 30236

(220) 01.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 01.08.2029
(730) «Աջափնյակ» բժշկական կենտրոն ՍՊԸ,
Երևան, Աբելյան 8/1, AM
(442) 16.08.2019
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

արհեստական բեղմնավորում. թմրա
դեղերի
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների
համար
վերականգնողական
ծառա
յություններ. փորձանոթում բեղմնավորման
ծառայություններ, արտամարմնային բեղմ
ծառայություններ.
հեռաբուժ
նա
վորման
ման ծառայություններ. արևաբուժարան
ների
հանքաջրաբուժա
ծառայություններ.
կենտրոն
ծառայություններ.
կան
ների
դեղագործների
կողմից
դեղերի
պատ
դեղատոմսերով.
թերապևտիկ
րաստում
ծառայություններ.
բուժսարքավորումների
վար
ձույթ. դիսպանսերներ, բուժկենտրոններ.
ոչ
ավանդական
բժշկության
ոլորտում
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ
առողջության հարցերով. օրթոդոնտական
ծառայություններ
(օրթոդոնտիա).
սահմա
անձանց
նափակ
հնարավորություններով
համար բժշկական խորհրդատվություն. մարդու
հյուսվածքների
բանկի
ծառայություններ.
բժշկական
լաբորատորիաների
կողմից
տրամադրվող
բժշկական
վերլուծության

39
39

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

ծառայություններ ախտորոշման և բուժման
նպատակով. բժշկական զննում:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20191606		

(111) 30237

(220) 07.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 07.08.2029
(730) Ռայմոնդ Հարիթունի Ավասափյան,
Երևան, Վերին Անտառային շ. 19 Բ, բն. 14, AM

02/1

№ՄԱՍ 1

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
ձեռնոցներ, բոլոր վերոհիշյալ ապրանքները՝
նախատեսված հեծանվավազքի ժամանակ
կամ հեծանվավազքի հետ կապված տոնական
իրադարձությունների ժամանակ կրելու համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191671		

(111) 30239

(220) 15.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 15.08.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM

(442) 01.10.2019
(540)

(442) 02.09.2019
(540)
(511)
դաս 29. կարտոֆիլի չիպսեր. մրգային
չիպսեր. թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով.
դաս 30. տորտիլա:
____________________

(210) 20191631		

(111) 30238

(220) 09.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 09.08.2029
(730) Թրեք Բայսիքլ Քորփորեյշն, US
(442) 02.09.2019
(540)
(526) Տարայի արտաքին ձևն ինքնուրույն պահ
(511)
դաս 9. տվյալների մշակման սարքա
վորումներ և համակարգիչներ, մասնավորապես
հեծանիվների համակարգիչներ. հեծանիվների
սաղավարտներ.
դաս 12. հեծանիվներ և դրանց մասեր ու
լրացուցիչ պարագաներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր՝ ընդգրկված
դաս 18-ում, մասնավորապես՝ պայուսակ
ներ հեծանվավազքի համար, նստոցներին
ամրացվող պայուսակներ, թիկնապայուսակներ
և
ուսապարկեր,
կաշվե
ներդիրներ
հեծանվավազքի վարտիքների համար.

պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 32. բնական հյութեր. ոչ ալկոհոլային
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. լիմո
նադներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների
հիմքով
ըմպելիքներ).
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
էներգետիկ ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________
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40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

(210) 20191678		

(111) 30240

(526) «ONLY FOR SPECIAL PEOPLE» արտա

(220) 16.08.2019

(151) 29.01.2020

հայտությունն ինքնուրույն պահպանության

			(181) 16.08.2029
(730) Վլադիսլավ Շոթայի Խաչատրյան, Երևան,
Ազատության պող., շ. 9բ, բն. 34, AM
(442) 01.11.2019
(540)

(511)
դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային ջրեր
(ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր.
դաս 33. գինիներ. թորման միջոցով
ստացված
ըմպելիքներ.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). բրենդի.
լիկյորներ.
դաս 34. սիգարներ:
____________________
(210) 20191699		

(111) 30241

(220) 20.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 20.08.2029
(730) «Վարդապետյան» ՍՊԸ, Երևան, Լենին
գրադյան 31/17, AM
(442) 16.09.2019
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
արծաթագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. օղի։
____________________

(210) 20191700		

(111) 30242

(220) 20.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 20.08.2029
(730) «Վարդապետյան» ՍՊԸ, Երևան, Լենին
գրադյան 31/17, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. ոսկերչական
իրեր. թանկարժեք քարեր. ազնիվ մետաղների
համահալվածքներ.
դաս 29. սննդային յուղ. պանիրներ. միս.
դաս 30. թեյ. շոկոլադ. պաղպաղակ.
քացախ. խմորիչներ. ընկույզի ալյուր.
դաս 31. անասնակեր. թարմ բանջարեղեն.
թարմ
մրգեր.
օղեթորման
մնացորդներ
(անասնակեր). կենդանի խեցգետիններ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
ոչ
ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղա
դրություններ գազավորված ջուր արտադրելու
համար.
լիթիումաջուր.
հանքային
ջրեր
(ըմպելիքներ). բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային. գազավորված ջուր. գարու
գինի.
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի օղի. արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի).
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային
ըմպելիքներ). գինիներ. մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
լիկյորներ.
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. սպիրտային
լուծամզուքներ. օղի. ալկոհոլային խմիչքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բայցզու (չինական
ալկոհոլային ըմպելիք). տանձի սիդր. սակե.
դաս 34. ծխախոտ. սիգարներ. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ,
ոչ
բուժական
նպատակների
համար.
սիգարետներ. ծխագլանակներ.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստո

(210) 20191706		

(111) 30244

(220) 22.08.2019

(151) 29.01.2020

02/1

№ՄԱՍ 1

			(181) 22.08.2029
(730) «Վայն ֆորմուլա» ՍՊԸ, Երևան, Վազգեն
Սարգսյան 26/3, սենյակ 201, AM
(442) 16.09.2019
(540)

րանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20191703		

(111) 30243

(220) 21.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 21.08.2029
(730) «Ջի.Սի.Վի.Սի.» ՍՊԸ, Երևան, Սևա
ստոպոլյան 63, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(511)
դաս 33. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. վիսկի. ռոմ. օղի.
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________

(210) 20191728		

(111) 30245

(220) 26.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 26.08.2029
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետ
ստվեննոստյու «Բայկալ», RU
(442) 01.10.2019
(540)

(526) «WOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 40. կահույքի արտադրություն պատ
վերով:
____________________

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի), այն է՝ ապերիտիֆներ, արակ
(բրնձի կամ եղեգի օղի), բրենդի, գինիներ,
գինի խաղողի չանչերից, վիսկի, օղի, ջին,
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ), կոկտեյլներ, լիկյորներ, ալկո
հոլային
խմիչքներ,
մրգեր
պարունակող
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ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
սպիրտային
ըմպելիքներ,
թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ, մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
անանուխի
թրմօղի,
դառը
թրմօղիներ, ռոմ, սակե, սիդրեր, բրնձի սպիրտ,
սպիրտային
լուծամզուքներ,
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ,
սպիրտային
բնահյութեր (էսենցիաներ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20191743		

(111) 30246

(220) 28.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 28.08.2029
(730) «Էյ Ընդ Փի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Օհանովի 80 շենք, բն. 14, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(526) «MEGAMALL» և «ARMENIA» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կապույտ, բաց և մուգ դեղին, բաց և մուգ
նարնջագույն, բաց և մուգ վարդագույն, բաց և
մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ փիրուզագույն
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րա
րական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծմանարտահանման գործակալությունների ծառա
յու
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
ինքն
արժեքի
վերլուծություն.
գովազդային
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նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ.
աշխատանքի
վարձելու
գործակալությունների
ծառայություններ.
գրա
սենյակային սարքերի և ապարատների
վարձույթ.
հաշվապահական
գրքերի
վարում.
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման
և
կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն
գործարարության
կառա
վարման
հարցերով.
մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների
կառավարման
հարցերում.
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում.
գործարարության արդյունավետության փոր
ձա
քննական ծառայություններ. աճուրդային
վաճառք.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ
գործարարության
ասպա
րեզում.
գովազդային
նյութերի
վարձույթ.
խորհրդատվություն
գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետա
զո
տություններ.
ծառայություններ
հասարա
կական հարաբերությունների բնագավառում.
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա
փեղկերի
ձևավորում.
գովազդա
յին
գործակալությունների
ծառայություններ.
գործարարության կառավարման խորհրդա
տվական
ծառայություններ.
մանեկենների
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ.
տվյալների
ավտոմատացված
հիմնա
պաշարների
վարում.
մասնագիտա
կան
խորհրդատվություն գործարարության ասպա
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա
հանդեսների
կազմակերպում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով.
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գործնական տեղեկատվություն. հասարակա
կան
կարծիքի
հետազոտում.
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստում.
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
ձեռնար
կությունները
տեղափոխելու
հետ
կապված
ծառայություններ.
տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. քարտուղարական ծառայություններ.
հարկային
հայտարարագրերի
կազմում.
հեռախոսազանգերին
պատասխանելու
ծառայու
թյուններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժա
նորդագրության
կազմակերպում
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդ
փոստով.
հյուրանոցային
գործունեության
կառավա
րում. ստեղծագործների և կատարողների
գործերի
կառավարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տեղեկատվության
կանոնա
կարգում տվյալների համակարգչային
հիմնա
պաշարներում. առևտրական ցուցա
հանդեսների
կազմակերպում
առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
գովազդ
համակարգչային
ինտերակտիվ
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում).
տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվություն
և
խոր
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և
ծառայությունների
ընտրության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում
երրորդ
անձանց
համար. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
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համար. ենթակապալառուի ծառայություններ
(առևտրային
(կոմերցիոն)
օգնություն).
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և
տրամադրում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների
որոնում.
նորաձևության
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն. մարզիկների գործունեության
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալացում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով».
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործու
նեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում
երրորդ
անձանց
համար.
տվյալների
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների
նորացում
և
պահում.
շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում.
գործարար
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական
կառավարում
ընկերությունների
համար.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար.
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով
վեբ-կայքերի
ցանկի
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի
կառավարում.
հանդիպումները
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
հանդիպումների
մասին
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային
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գործառույթներ).
սպառողների
հավա
տարմության
ծրագրերի
կառավարում.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն
ների
գրանցում.
գրանցամատյանների
տեղեկատվության թարմացում և պահում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակնեով. պոտեն
ցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու
թյան
հարցում
բիզնես-ծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտա
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա
կցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազ
դային
հաղորդակցության
ռազմա
վարության
վերաբերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում
երրորդ
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների
հովանավորմամբ
ապրանքների
և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան
սական աուդիտ. թվային երաժշտության
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ֆայլերի
ծառայություններ.
հնչյունային
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ.
նախապես
գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա
սենյակային
սարքավորումների
վարձույթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ:

(210) 20191751		

(111) 30247

(220) 29.08.2019

(151) 29.01.2020
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			(181) 29.08.2029
(730) Տիգրան Թելմանի Բակումյան, Երևան,
16-րդ թղմ., շ. 27, բն. 80, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(526) «ՀԱՐՍԱՆՅԱՑ ՍՐԱՀ» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. հարսանյաց արարողությունների
համար դահլիճների տրամադրում.
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների
պլանավորում և կազմակերպում:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20191752		

(111) 30248

(220) 29.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 29.08.2029
(730) Տիգրան Թելմանի Բակումյան, Երևան,
16-րդ թղմ., շ. 27, բն. 80, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(526) «WEDDING HALL» գրառումն ինքնուրույն
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(540)

պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. հարսանյաց արարողությունների
համար դահլիճների տրամադրում.
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների
պլանավորում և կազմակերպում:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20191753		

(111) 30249

(220) 29.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 29.08.2029
(730) Տիգրան Թելմանի Բակումյան, Երևան,
16-րդ թղմ., շ. 27, բն. 80, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
հյուրա
ծառայություններ.
հարսանյաց
նոցների
արարողությունների
համար
դահլիճների
տրամադրում.
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների
պլանավորում և կազմակերպում:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
հյուրա
նոցների
ծառայություններ.
հարսանյաց
արարողությունների
համար
դահլիճների
տրամադրում.
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների
պլանավորում և կազմակերպում:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20191754		

(111) 30250

(220) 29.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 29.08.2029
(730) Տիգրան Թելմանի Բակումյան, Երևան,
16-րդ թղմ., շ. 27, բն. 80, AM
(442) 01.10.2019

(210) 20191755		

(111) 30251

(220) 29.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 29.08.2029
(730) Տիգրան Թելմանի Բակումյան, Երևան,
16-րդ թղմ., շ. 27, բն. 80, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(526) «ՀԱՐՍԱՆՅԱՑ ՍՐԱՀ» և «WEDDING HALL»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 43. հարսանյաց արարողությունների
համար դահլիճների տրամադրում.
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների
պլանավորում և կազմակերպում:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________
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(210) 20191759		

(111) 30252

(220) 29.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 29.08.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և բաց կապույտ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
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ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

(210) 20191765		

(111) 30253

(220) 30.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 30.08.2029
(730) «Միջնաբերդ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի
Եղբայրների 63/1, բն. 25, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(511)
դաս 29. դոնդող. խավիար. պահածոյաց
ված մրգեր. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր.
չամիչ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. մրգային դոնդող. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն.
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ).
հանքային ջրեր. սեղանի ջրեր. բանջարեղենի
հյութեր.
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
դաս
33.
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ.
կոկտեյլներ.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ.

47
47

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի խաղողի
չանչերից. վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից:
____________________

(210) 20191766		

(111) 30254

(220) 30.08.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 30.08.2029
(730) «Միջնաբերդ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի
Եղբայրների 63/1, բն. 25, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(511)
դաս 29. դոնդող. խավիար. պահածոյացված
մրգեր. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. չամիչ.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. մրգային դոնդող. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն.
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ).
հանքային ջրեր. սեղանի ջրեր. բանջարեղենի
հյութեր.
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա
մզուքներ.
թորման
միջոցով
ստացված
ըմպելիքներ.
կոկտեյլներ.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ.
հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի խաղողի
չանչերից. վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից:
____________________

(210) 20191767		

(111) 30255

(220) 30.08.2019

(151) 29.01.2020

02/1

№ՄԱՍ 1

(540)

(511)
դաս 29. դոնդող. խավիար. պահածոյացված
մրգեր. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. չամիչ.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. մրգային դոնդող. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն.
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ).
հանքային ջրեր. սեղանի ջրեր. բանջարեղենի
հյութեր.
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
դաս
33.
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ.
կոկտեյլներ.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ.
հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի խաղողի
չանչերից. վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից:
____________________

(210) 20191790		

(111) 30256

(220) 03.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 03.09.2029
(730) Սեփեհր Փլասթիք Փադիդեհ Քո., IR
(442) 16.09.2019
(540)

			(181) 30.08.2029
(730) «Միջնաբերդ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի
Եղբայրների 63/1, բն. 25, AM
(442) 01.10.2019

48
48

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ

(210) 20191794		

(111) 30258

և բաց կապույտ և սպիտակ գունային համակ

(220) 04.09.2019

(151) 29.01.2020

ցությամբ:
(511)
դաս 16. թուղթ. թղթե կամ պլաստմասսայե
տոպրակներ աղբի համար. տոպրակներ
վառարանում
սնունդ
միկրոալիքային
պատրաստելու
համար.
թղթե
կամ
պլաստմասսայե
տոպրակներ
(ծրարներ,
կապոցներ)
փաթեթավորելու
համար.
պղպջակավոր
պլաստմասսայե
թերթեր
փաթեթավորման
կամ
կշռաբաշխման
համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթ
ներ դարսակման համար. պլաստմասսայե
փաթեթավորման
համար.
թաղանթներ
պլաստմասսայե թերթեր դարակներում որպես
տակդիր օգտագործելու համար. տոպրակներ
մթերքը սառեցնելու համար. սեղանի թղթե
սփռոցներ.
պլաստմասսայե
պարկեր
փաթեթավորելու համար:

			(181) 04.09.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վրեժ Սիմոնյան,
Ազատության 7ա, բն. 26, AM

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20191793		

(111) 30257

(220) 04.09.2019

(151) 29.01.2020

02/1

№ՄԱՍ 1

(442) 01.10.2019
(540)

(511)
դաս 35. վաճառք.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20191800		

(111) 30259

(220) 05.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 05.09.2029
(730) Արթուր Թորոսյան, Երևան, Հովսեփ Էմին
4, բն. 2, AM
(442) 01.10.2019
(540)

			(181) 04.09.2029
(730) «Ակգ ավելին քան դեղատուն» ՍՊԸ,
Երևան, Կիևյան 2/8, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների,
բժշկական
պարագաների,
դեղորայքի,
կենսաբանական
ակտիվ
հավելումների,
խնամքի միջոցների, կոսմետիկական միջոց
ների, մանկական սննդի և պարագաների,
ոսպնյակների վաճառք:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
դեղին և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. հավելվածներ համակարգչային
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի):
____________________

(210) 20191804		

(111) 30260

(220) 05.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 05.09.2029

49
49

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ,
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 8-րդ
փ., 19շ., AM
(442) 01.10.2019
(540)

02/1

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 41. ակումբների

ծառայություններ

(զվարճություն կամ կրթություն):
____________________

(210) 20191818		

(111) 30262

(220) 06.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 06.09.2029
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(442) 01.10.2019
(310) T201852192 (320) 12.10.2018 (330) FI
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)` գինիներ:
____________________

(511)
դաս 5. վիտամիններ. սննդային հավելում
ներ և բուժական սննդային հավելանյութեր:
(646) IR 1446189, 12.10.2018

(210) 20191807		

(111) 30261

(220) 05.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 05.09.2029
(730) Արթուր Հայրապետյան, Երևան, Գալշոյան
38/1, բն. 35, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20191834		

(111) 30263

(220) 10.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 10.09.2029
(730) «Իմպաստո» ՍՊԸ, Երևան, Գր. Արծրունի
92, բն. 17, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(526) «ARMENIAN», «CHESS» բառերը և «Fun Club»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:

(210) 20191849		

(111) 30264

(220) 12.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 12.09.2029
(730) «Բալլերինա» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան
13/7, AM

50
50

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

(442) 01.10.2019
(540)

(511)
դաս
44.
գեղեցկության
սրահների
ծառայություններ. վարսավիրանոցների ծառա
յություններ. մատնահարդարում. գեղագետ
դիմահարդարների ծառայություններ:
____________________

(210) 20191853		

(111) 30265

(220) 13.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 13.09.2029
(730) Արմեն Զալինյան, Երևան, Երզնկյան 4,
բն. 4, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ փիրուզագույն, բաց և մուգ կանաչ, բաց
և մուգ դեղին, բաց և մուգ կարմիր, բաց և մուգ
վարդագույն և բաց և մուգ մանուշակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
հարցերում.
տվյալներ
կառա
վարման
գործարարական
գործառնությունների
մասին. արտաքին գովազդ. ներմուծմանգործակալությունների
արտահանման
ծառայություններ.
առևտրային
տեղեկա
տվության
գործակալությունների
ծառայու

02/1
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թյուններ.
ինքնարժեքի
վերլուծություն.
գովազդային նյութերի տարածում. լուսա
պատճենահանման ծառայություններ. աշխա
տանքի
վարձելու
գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազ
մա
կերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա
տվություն գործարարության կառավարման
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ.
ապրանքների
ցուցադրում.
գովազդային
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի
նորացում. նմուշների տարածում. գործա
արդյունավետության
փորձա
րարության
քննական
ծառայություններ.
աճուրդային
վաճառք.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
գործունեության
գնահատում.
առևտրային
հետազոտություններ
գործարարության
ասպա
րեզում.
գովազդային
նյութերի
վարձույթ.
խորհրդատվություն գործարա
րության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետա
զոտու
թյուններ. ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում. սղա
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ.
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյա
կային
աշխատանքներ).
ցուցափեղկերի
ձևավորում. գովազդային գործակալություն
ների
ծառայություններ.
գործարարության
կառավարման խորհրդատվական ծառայու
թյուններ.
մանեկենների
ծառայություններ
ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու
համար. շուկայագիտական (մարքեթինգային)
հետազոտություններ.
տվյալների
ավտո
մատացված
հիմնապաշարների
վարում.
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա
րարության
ասպարեզում.
տնտեսական
կանխատեսում.
ցուցահանդեսների
կազ
մա
կերպում
առևտրային
կամ
գովազ
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դային
նպատակներով.
գործնական
տեղեկա
տվություն.
հասարակական
կար
ծիքի հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի
նախապատրաստում.
աշխատակիցների
հաստիքների
համալրում.
ձեռնար
կությունները տեղափոխելու հետ կապված
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
քարտուղարական ծառայություններ.
հար
կային
հայտարարագրերի
կազմում.
հեռախոսազանգերին
պատասխանելու
ծառայու
թյուններ բացակայող բաժանորդների
համար.
տեքստի
մշակում.
լրագրերի
բաժանորդա
գրության կազմակերպում երրորդ
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա
նոցային
գործունեության
կառավարում.
ստեղծագործների և կատարողների գործերի
կառավարում. տեղեկատվության հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնա
պաշարներում.
տեղեկատվության
կանո
համակարգչային
նա
կարգում
տվյալների
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա
հանդեսների
կազմակերպում
առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
գովազդ
համակարգչային
ինտերակտիվ
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում).
տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվություն
և
խոր
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և
ծառայությունների
ընտրության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում
երրորդ
անձանց
համար. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
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համար. ենթակապալառուի ծառայություններ
(առևտրային
(կոմերցիոն)
օգնություն).
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և
տրամադրում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների
որոնում.
նորաձևության
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն. մարզիկների գործունեության
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
վաճառասեղանների
վարձույթ.
վաճառքի
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. գոր
ծարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալացում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայու
թյուններ արտահաստիքային աշխատողների
գործունեության կառավարում. առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում
երրորդ
անձանց
համար.
տվյալների
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների
նորացում
և
պահում.
շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում.
գործարար
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի
տրամադրում
գովազդային
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական
կառավարում
ընկերությունների
համար.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար.
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով
վեբ-կայքերի
ցանկի
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի
կառավարում.
հանդիպումները
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային
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գործառույթներ).
հանդիպումների
մասին
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
սպառողների
հավա
տարմության ծրագրերի կառավարում. գովազ
դային սցենարների տեքստերի կազմում.
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն
ների
գրանցում.
գրանցամատյանների
տեղեկատվության թարմացում և պահում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու
թյան
հարցում
բիզնես-ծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտա
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա
կցման
ռազմավարության
վերաբեր
յալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավա
րության վերաբերյալ. գործարար պայմա
նագրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց
համար. սպորտային միջոցառումների հովանա
վորմամբ ապրանքների և ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական
ծառայություններ.
ֆինանսական աուդիտ.
թվային երաժշտության ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
նախապես
գրառված
երաժշտության
և
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. դեղագործական,
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս
տուկների և բժշկական պարագաների մեծածախ
վաճառք.
նվերների ցանկի գրանցման
ծառայություններ.
թիրախային մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարարության ժամա
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական
օժանդակություն
մրցույթի
հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա
սենյակային
սարքավորումների
վարձույթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններում.
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առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից.
տարաժամկետ
մար
ման վարկեր. ապահովագրության վիճա
կագիրների
ծառայություններ.
անշարժ
գույքի վարձակալություն. միջնոր
դային գոր
ծունեություն. վարկային գործակալությունների
ծառայություններ.
անշարժ
գույքի
հետ
կապված գործառնություններ իրականացնող
գործակալությունների
ծառայություններ.
միջնոր
դություն անշարժ գույքի հետ կապված
գործառ
նություններում.
պարտքերի բռնա
գանձման
գործակալությունների
ծառայու
թյուններ. ապահովագրման միջնորդություն.
մաքսային
միջնորդների
(բրոքերների)
ֆինանսական ծառայություններ. ապահովա
գրություն.
բանկային
ծառայություններ.
անշարժ գույքի գնահատում. բարեգործական
միջոցների
հավաքագրում.
փոխադարձ
հիմնադրամների
հիմնադրում.
կապիտալ
ներդրումներ.
երաշխավորություն.
դրամի
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի
թողարկում.
ֆինանսական
հաշվանցում
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի պահա
դրամահավաքների
կազմա
րաններում.
կերպում. փոխառությունների տրամա
դրում
հարկային
փորձա
(ֆինանսավորում).
քննություն. ֆինանսական գնահա
տումներ
բան
գործառ
(ապահովագրություն,
կային
նություններ, անշարժ գույք). ֆակտորինգ.
խնամակալական ծառայություններ. ֆինան
սավորում.
ֆինանսական
կառավարում.
փոխատվության տրամադրում գրավի դիմաց.
անշարժ գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի
կառավարում. ապահովագրություն հրդեհից.
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների
և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների
վարձակալություն. առողջության ապահովա
գրություն.
ապահովագրություն
դժբախտ
պատահարներից
ծովում.
հիփոթեքային
վարկեր.
խնայբանկեր.
ֆինանսական
վարձակալություն.
բորսայական
միջնոր
դություն.
կյանքի
ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք
իրերի
գնահատում.
արվեստի
ստեղծագործությունների գնահատում. վճարա
գրերի իսկության ստուգում. խորհրդատվություն
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ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվություն. տեղեկա
տվություն ապահովագրության հարցերով.
թանկարժեք իրերի գնահատում. դրամա
գիտական իրերի գնահատում. վարձակալական
վճարների
գանձում.
դրոշմանիշների
գնահատում.
արժեթղթերի
թողարկում.
արժեքավոր
իրերի
պահպանություն.
բորսայական
գնանշումներ.
վարկային
քարտերի
թողարկում.
գրասենյակների
վարձակալություն (անշարժ գույք). կենսա
թոշակների
վճարման
ծառայություններ.
ֆինանսական
հովանավորություն.
բան
գործառնությունների
առցանց
կային
իրականացում.
առևտրաարդյունաբերական
գործունեության
լուծարք
(ֆինանսական
ծառայություններ).
վերանորոգման արժեքի
ֆինանսական
գնահատում.
ածխածնային
վարկեր
իրականացնելու
միջնորդություն.
անտառի ֆինանսական գնահատում. բրդի
ֆինանսական
գնահատում.
վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային հիմնադրամների
ծառայություններ
խնայողական
հիմնա
դրամների ծառայություններ.
միջնորդային
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտքի
հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական
տեղեկատվության
տրամա
դրում վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման
վճարների
ֆինանսական
կառավարում
այլ
անձանց
համար.
հիմնադրամների
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու
միջոցով
զեղչերի
տրամադրում
երրորդ
անձանց. պայմանական ազատվածների համար
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր
մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար
գրասենյակների
վարձույթ.
ֆինանսական
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.
նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներին վերաբերող զարգացման ծախսերի
ֆինանսական գնահատումներ. ֆինանսական
հետազոտություններ.
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դաս 37. կահույքի խնամք. լուսանկարչա
կան ապարատների վերանորոգում. էլեկտրա
սարքերի
տեղադրում
և
վերանորոգում.
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում.
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում.
շենքերի ներսի մաքրում.
լվացքատների
ծառայություններ.
գոլորշու
կաթսաների
մաքրում
և
վերանորոգում.
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում.
բուլդոզերների
վարձույթ.
գրասենյակային սարքավորումների և տեխ
նիկայի
տեղադրում,
վերանորոգում
և
տեխնիկական սպասարկում.
հրդեհային
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական
սպասարկում և վերանորոգում. շինարարական
տեխնիկայի
վարձույթ.
նավաշինություն.
հագուստի վերականգնում. ջեռուցման սարքա
վորումների տեղադրում և վերանորոգում.
կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների մաքրում.
անկիզելի
պահարանների
վերանորոգում
և
տեխնիկական
սպասարկում.
օդի
լավորակման սարքավորումների տեղադրում
և
վերանորոգում.
շինարարություն.
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական
աշխատանքների
(ստուգիչ-կառավարիչ)
վերահսկողություն. հագուստի վերանորոգում.
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում
շինարարական կառուցվածքների քանդում.
հակակոռոզիական մշակում. ախտահանում.
ցուցանակների
ներկում
և
նորացում.
պահեստների կառուցում և վերանորոգում.
շինարարական
կառուցվածքների
հերմե
տիկացում.
էքսկավատորների վարձույթ.
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում.
մորթե իրերի մաքրում, վերանորոգում և
խնամք.
տրանսպորտային
միջոցների
յուղում. հագուստի մաքրում. ժամացույցների
վերանորոգում և խնամք. արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառուցում.
ոռոգման
սարքավորումների
տեղադրում
և
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վերանորոգում. կառույցների մեկուսացում.
տրանսպորտային
միջոցների
լվացում.
սպիտակեղենի լվացք. լվացք. մեքենայական
սարքավորումների տեղադրում, վերանորոգում
և
տեխնիկական
սպասարկում
քարա
շինարարական աշխատանքներ. կահույքի
վերականգնում. ջրապատնեշների կառուցում.
ծովապատնեշների
կառուցում.
հագուստի
արդուկում
գոլորշիով.
խողովակաշարերի,
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական
սպասարկում պատերի պաստառապատում.
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի
հովանոցների
վերանորոգում.
կահույքի
պաստառապատում. ներկարարական աշխա
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում.
ծեփագործական աշխատանքներ ջրմուղ և
գազա-փականագործական
տեխնիկական
աշխատանքներ. տրանսպորտային միջոցների
փայլեցում.
պոմպերի
վերանորոգում.
նավահանգիստների կառուցում. կրծողների
ոչնչացում. դողերի պահպանաշերտերի վերա
կանգնում. սառնարանային սարքավորումների
տեղադրում և վերանորոգում. սպիտակեղենի
արդուկում.
կրկնական
անագապատում`
կլայեկում. տրանսպորտային միջոցների հակա
մշակում.
տրանսպորտային
կոռոզիական
միջոցների
տեխնիկական
սպասարկման
կայաններ
(վառելիքով
լցավորում
և
սպասարկում). հեռախոսների տեղադրում և
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկում. լաքապատում.
տրանսպորտային
միջոցների
մաքրում.
վնասված
տրանսպորտային
միջոցների
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ.
վնասատուների ոչնչացում, բացառությամբ
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե
գործական և անտառային տնտեսության.
շինարարական փայտամածների մոնտաժում.
աղյուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի
մաքրում. չոր մաքրում. տեղեկատվություն
շինարարության հարցերով. տեղեկատվություն
վերանորոգման հարցերով. դանակների սրում.
.լեռնահանքային
օգտակար
հանածոների
արդյունահանում
հանքերի
շահագործում.
ճանապարհների
սալարկում.
զմռնիտե
թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման
աշխատանքներ շենքերի մաքրում (արտաքին
մակերևույթների). դողածածկանների ռետի
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նացում
(վուլկանացում)
(վերանորոգում).
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառային
կրպակների և տաղավարների կառուցում.
համակարգիչների
տեղադրում,
սպա
սարկում և վերանորոգում. էլեկտրական
սարքավորումների աշխատանքում խանգա
րումների
վերացում.
ամբողջովին
կամ
մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգում.
ամբողջովին
կամ
մասնակի
մաշված
մեքենաների վերականգնում.
վերամբարձ
կռունկների
վարձույթ
(շինարարական
սարքավորում).
փողոցները
մաքրող
մեքենաների վարձույթ. տանիքածածկային
աշխատանքներ.
արհեստական
ձյան
ծածկույթ
ստեղծելու
ծառայություններ.
փողոցների
մաքրում.
անվտանգության
կողպեքների
վերանորոգում.
արվեստի
ստեղծագործությունների
վերականգնում.
երաժշտական գործիքների վերականգնում.
դռների
և
պատուհանների
տեղադրում.
լողավազանների
խնամք.
տոներային
քարթրիջների լիցքավորման ծառայություններ.
խորհրդատվություն
շինարարության
հար
ցերով. ատաղձագործական աշխատանքներ
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի
հորա
ցամաքուրդային
պոմպերի
տում.
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ.
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում.
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման
ծառայություններ.
երաժշտական
գործիք
ների
լարում.
մալուխների
անցկացում,
տեղադրում. բժշկական գործիքների ախտա
հանում.
հանքաշերտերի
ջրաճեղքման
ծառայություններ. վնաստուների դեմ պայքարի
ծառայություններ,
բացառությամբ
գյուղա
տնտեսական,
ակվակուլտուրայի,
այգե
գործական և անտառային տնտեսության.
ամանեղեն լվանալու մեքենաների վարձույթ.
ամանեղեն չորացնելու մեքենաների վարձույթ.
շինհրապարակներում
հաղորդակցուղիների
տեղակայում. էլեկտրիկների ծառայություններ.
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորումների
տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռացում.
թանաքային
քարթրիջների
լիցքավորման
ծառայություններ.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա
գրությունների
փոխանցում.
հեռուստա

55
55

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

հեռարձակում.
հեռագրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ.
հեռագրակապ.
հեռախոսակապ
տրամա
դրելու
ծառայություններ.
հեռախոսակապ.
բաժա
նորդային հեռագրակապի (տելեքսի)
ծառայություններ.
լրատվական
գոր
ծակալությունների
ծառայություններ.
մալուխային հեռուստահեռարձակում. ռադիո
հեռախոսակապ. համակարգչային տերմինալ
ներով իրագործվող կապ. համակարգչի
միջոցով հաղորդագրությունների և պատ
կերների
փոխանցու.
Էլեկտրոնային
նամակ
ների
հաղորդում.
ֆաքսիմիլային
կապ.
տեղեկատվություն
հեռակապի
վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայություն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային
կապի
այլ
միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդագրությունների փոխանցման ապարա
տուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ.
ապարատների
վարձույթ.
ֆաքսիմիլային
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային
ապարատների
վարձույթ.
արբանյակային
կապ հաղորդագրությունների էլեկտրոնային
տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայու
թյուններ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
միացման ապահովում. հեռահաղորդակցական
միացումների և երթուղավորման ծառայու
թյուններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
ապահովում.
համացանցի
մուտքի
հասանելիության
ժամանակի
վարձույթ.
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա
մադրող հեռահաղորդակցական կապուղիների
ապահովում. ինտերնետում բանավեճային
համաժողովների հասանելիության ապահովում.
տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահո
վում. ձայնային փոստի ծառայություններ.
շնորհավորական
բացիկների
առցանց
փոխանցում. թվային ֆայլերի հաղորդում.
անլար հեռարձակում. տեսակոնֆերանսների
համար կապի ծառայությունների տրամադրում.
առցանց
համաժողովների
ապահովում,
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում.
ռադիոկապ. տեսահաղորդում ըստ պահանջի.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկ
ցում.
խմելու
ջրի
մատակարա
րում.
ավիափոխադրումներ. սանիտարական փոխա
դրումներ. տրանս
պորտային միջոց
ների քար
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շակում վնասվածքի դեպքում. ավտոմեքենաների
վարձույթ.
ավտոմոբիլային փոխադրումներ.
ավտո
բուսային
փոխադրումներ.
զբոսա
նավերի
ծառայություններ.
ջրային
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար
ավտոտրանսպորտով.
նավերը
փրկելու
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով.
փոխադրումներ
սայլային
տրանսպորտով.
երկաթուղային
փոխադրումներ
ձիերի
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում.
բեռների
տեղափոխում.
ապրանքների
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների
միջնորդություն.
կրուիզների
կազմակեր
պում.
տրանսպորտային
ծառայություններ
զբոսաշրջիկների
համար.
բեռնաթափման
աշխատանքներ.
ապրանքների
առաքում.
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում.
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլների
կայանատեղերի ծառայություններ. ապրանք
պահպանություն
պահեստներում.
ների
պահեստների
վարձույթ.
փոխադրում
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում.
ավտոտնակների
վարձույթ.
փոխադրում
խողովակաշարով.
ավտոտրանսպորտի
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների
վարձույթ.
տրանսպորտային
միջոցների
վարձույթ.
երկաթուղային
գնացքակազմի
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ.
կահույքի
փոխադրում.
տրանսպորտային
ծառայություններ.
փոխադրումներ
ջրային
տրանսպորտով ճանապարհորդական շրջա
գայությունների
համար
փոխադրումների
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ.
նավատարի ծառայություններ. քարշակում.
խորտակված նավերի վերհանում. ճանա
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում.
ունեցվածքի
փրկության
ծառայություններ.
տաքսի ծառայություն. տրամվայով փոխա
դրումներ.
բեռների
առաքում.
ծովային
փոխադրումներ. ջրահապատ տրանսպորտով
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա
դրում. թափոնների փոխադրում և պահում.
փոխադրում
տեղից-տեղ
տեղափոխվելիս.
նավակների պահպանություն միջնորդություն
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նավավարձակալման դեպքում. միջնորդություն
փոխադրումների
դեպքում.
վարորդների
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառայու
թյուններ (նամակների կամ ապրանքների
առաքում). տեղեկատվություն պահեստներում
ապրանքների պահպանության հարցերով.
տեղեկատվություն փոխադրումների հարցերով.
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ ջրասուզակի
սուզազգեստների վարձույթ. ապրանքների
պահպանման
բեռնարկղերի
վարձույթ.
տրանսպորտային միջոցների համար փակ
կայանատեղերի վարձույթ. փրկարարական
գործողություններ (տրանսպորտ). տրանս
պորտային միջոցների ամրագրում. ճանա
պարհորդությունների ամրագրում. ստորջրյա
փրկարարական աշխատանքներ. ապրանքների
փաթեթավորում. փոստային առաքում. թերթերի
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների
առաքում. էներգիայի բաշխում. մրցարշավի
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամալույծների
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ
անձանց համար.
ծաղիկների առաքում.
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա
երթևեկության
վերաբերյալ.
տվություն
սառցախցիկների
վարձույթ.
շշալցման
ծառայություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա.
թռչող
սարքերի
վարձույթ.
փոխադրում
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ.
թռչող
սարքերի
շարժիչների
վարձույթ.
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության
ներքո.
նավագնացական
համակարգերի
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
նվերների փաթեթավորում. տրակտորների
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում
(տրանսպորտ). գինու էլեկտրական պահա
րանների
վարձույթ.
բանկոմատների
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի
ծառայություններ. առևտրի ավտոմատների
համալրում.
ուղեբեռի
պահեստավորման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
առցանց հավելվածների միջոցով.
դաս 40.
հղկանյութային մշակում.
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում.
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մագնիսացում.
մանածագործական
իրերի
վերջնամշակում.
թղթի
վերջնամշակում.
արծաթապատում. գործվածքների սպիտա
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործվածքների
եզրերի մշակում. զոդում. հագուստի կարում.
կադմիումապատում. գործվածքների փայլար
դում.
բրուտագործական աշխատանքներ.
կոշիկի ներկում. քրոմապատում. մետաղի
դրվագում այլ մետաղներով. կաշվի ներկում
մորթիների մշակում. գործվածքների ձևում.
նկարների
տպագրում.
լուսանկարչական
ժապավենների հայտածում. ոսկեզօծում ջրի
մշակում. գալվանապատում. անագապատում.
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի.
դարբնոցային աշխատանքներ մորթիների
մշակում
հակացեցային
միջոցներով.
ֆրեզում.
հյութի
քամում
պտուղներից.
սննդամթերքի ապխտում.
ցինկապատում
գալվանացում. փորագրում. գործվածքների
մշակում ջրամերժություն հաղորդելու համար.
գործվածքների մշակում հրակայունություն
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի
մշակում
մակաշերտում
(լամինացում).
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում.
հինում (ջուլհակություն).
մորթու մշակում.
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում թամբա
աշխատանքներ.
դերձակների
գործական
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների
խծուծում.
ներկման
ծառայություններ.
մանածա
գործական
իրերի
ներկում.
գործվածքների, մանածագործական իրերի
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական
աշխատանքներ.
ասեղնագործում.
կաշվի
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային
ծածկապատմամբ.
սննդամթերքի և ըմպե
լիքների
պահածոյացում.
անտառանյութի
հատում և մասնատում. աղբի և թափոնների
կրկնական մշակում. գործվածքների նստեցում.
մորթիների փայլեցում. մորթիների կոկում.
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում.
օդի
թարմացում
մոնտաժման-հավաքման
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց
համար. գեղարվեստական աշխատանքների
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շրջանակում.
գալվանական
ոսկեզօծում.
լազերային փորագրում. տեղեկատվություն
նյութերի մշակման հարցերով. օպտիկական
ապակու հղկում. լուսանկարների տպագրում.
լուսափորագրում.
նավթի
վերամշակում.
գործվածքի մգդակում զտարկում. անասուն
ների սպանդ. մաքրամշակում. թափոնների
մշակում
(վերամշակում).
հագուստի
ձևափոխում.
պղնձապատում. ռետինացում
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների
ծառայություններ.
էներգիա
արտադրելու
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ.
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի
և
թափոնների
այրում.
գունաբաժանում
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ.
վնասակար
նյութերի
ակտիվազերծում.
վիմագրություն. սետաղների ձուլում պոլի
գրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ.
օֆսեթ
տպագրություն.
լուսանկարչական
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն.
թափոնների և վերամշակված նյութի տեսա
կավորում (վերամշակում).
սննդամթերքի
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալ
մում. սառնապահպանման ծառայություններ.
ավազա
շիթային մշակման ծառայություններ.
շոգեկաթսաների
վարձույթ.
թափոնների
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ.
ավտոմեքենաների
ապակիների
երան
գավորում.
երրորդ անձանց համար 3D
տպագրություն ըստ պատվերի. գարեջրի եփում
երրորդ անձանց համար. հացի արտադրություն
ըստ պատվերի.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումների վարձույթ.
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի
համար. կինոստուդիաների ծառայություններ.
կրկեսային
կատարումների
ներկայացում.
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական
դաստիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու-ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդում
ներ տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ
գովազդային
նյութերի.
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կրթադաստիարակչական
ծառայություն
ներ ձայնագրությունների վարձակալություն.
կինո
ֆիլմերի
վարձույթ.
կինոֆիլմերի
արտադրություն, բացառությամբ գովազդա
յին
հոլովակների.
մարմնամարզության
ուսուցում. գրքերը դուրս տալու հնարավորու
թյամբ
գրադարանների
ծառայություններ.
գրքերի
հրատարակում.
ռադիո
և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո
և
հեռուստատեսային
ծրագրերի
մոնտաժում.
վարյետեների
ներկայացում
ներ. երաժշտասրահների ներկայացումներ.
նվագա
խմբերի
ծառայություններ.
թատե
րական ներկայացումներ. շոուների արտա
դրություն.
հեռուստատեսային
զվարճալի
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիաների
վարձույթ.
կենդանաբանական
այգիների
ծառայություններ.
սպորտային
սարքերի
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ տրա
մադրող
գործակալությունների
ծառայու
թյուններ.
շարժական
գրադարանների
ծառայություններ
խաղատների
ծառայու
թյուններ (խաղեր). ակումբների ծառայու
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն).
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկացում.
կոնֆերանսների կազմակերպում և անց
կացում.
վեհաժողովների
(կոնգրեսների)
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկների
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթու
թյան հարցերով. քննությունների անցկացում.
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու
թային
կամ
կրթության
նպատակներով.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնեսմարզումներ). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերա
կանացված ներկայացումներ. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադրում.
մանկապարտեզներ
(կրթություն).
սպոր
տային
մրցումների
կազմակերպում.
ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
թանգարան
ների
ծառայություններ
(շնորհանդեսներ,
հանդեսներ).
ցուցա
ձայնագրությունների
ների
ծառայություններ.
տեղեկա
ստուդիա
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տվություն հանգստի հարցերով. ստորջրյա
սուզման
հանդերձանքի
վարձույթ
սպորտային
սաքավորումների
վարձույթ,
բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոց
ների. մարզադաշտերի սարքավորումների
վարձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների
վար
ձույթ.
տեսաֆիլմերի
վարձույթ.
սեմի
նարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա
կերպում
և
անցկացում.
սպորտային
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում).
գեղեցկության
մրցույթների
կազմակերպում.
ներկայացումների
տոմ
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնական
կրթություն.
վիճակախա
կազմա
ղերի
կերպում.
պարահանդես
ների
կազմա
կերպում. ներկայացումն երի կազմակերպում
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). խաղա
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում.
ձայնային սարքավորումների վարձակալու
թյուն.
լուսա
վորման
սարքերի
վարձույթ
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների
համար.
թենիսի
կորտերի
վարձույթ.
տեսախցիկների
վարձույթ.
սցենարներ
գրելու
ծառայություններ,
բացառությամբ
գովազդայինից.
տեսագրությունների
մոն
տաժում.
գրքերի
և
պարբերականների
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական
համակարգերի
օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչային
ցանցերի
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ.
երաժշտության
ստեղծագործում.
գիշերա
յին
ակումբ-սրճարանների
ծառայություն
ներ
(զվարճություններ).
ոչ
ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումների
ապահովում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմնորոշում
(խորհուրդներ
կրթության
կամ ուսուցման հարցերով). նորությունների
ծառայություններ. թարգմանիչների ծառայու
թյուններ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից.
տեսագրում.
միկրոֆիլմերի
ստեղծում.
տոմսերի
բաշխման
ծառայություններ
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(զվարճանք, ժամանց). տեքստերի խմբա
գրում.
համերգների
կազմակերպում
և
անցկացում. գեղագիրների ծառայություններ.
հրապարակումների մանրակերտում, բացառու
թյամբ
գովազդայինների.
նորաձևության
ցուցադրության
կազմակերպում
ժամանցի
նպատակով.
մարզիչների,
դասուսույց
ների
ծառայություններ.
սպորտային
հրապարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների
ծառայություններ. բանավոր թարգմանողների
ծառայություններ անհատական մարզիչների
ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի անցկա
ցում. մասնագիտական վերապատրաստում.
երաժշտական
արտադրանքի
թողարկում.
խաղալիքների
վարձույթ.
խաղասարքերի
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող
կրթական
ծառայություններ.
ոչ
բեռնելի
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
կրկնուսույցի
ծառայություններ.
կրթական
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և
անցկացում. երգահանների ծառայություններ.
հեռուստատեսային
և
կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ
պահանջի»
ծառայության
միջոցով.
չբեռնվող
հեռուստատեսային
ծրագրերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական
թեյի ծիսակարգի ուսուցում ).
այկիդոյի
ուսուցում. արվեստի ստեղծագործությունների
վարձույթ.
սենյակային ակվարիումների
վարձույթ. լեռնային զբոսաշրջության իրակա
նա
ցում և առաջնորդում.
զգեստավոր
ված դիմակահանդեսների կազմակերպում
զվարճությունների
համար.
գեղարվեստի
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով
օգնականների
կողմից
տրամադրվող
կրթական ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում.
դրոնների օդանավավարման որակավորման
քննությունների անցկացման ծառայություններ.
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ
միջոցառումների
համար.
տեսանյութերի
խմբագրման ծառայություններ միջոցառում
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ների համար. լուսատեխնիկների ծառայություն
ներ միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման
նպատակով.
ճարտարապետա
կան ծառայություններ. հետազոտություններ
մանրէա
բանության բնագավառում. ծառայու
թյուններ քիմիայի բնագավառում. հետա
զոտություններ
քիմիայի
բնագավառում.
խորհրդատվություն
ճարտարապետության
հարցերով.
հատակա
գծերի
մշակում
շինարարության բնագավառում. տեխնոլոգիա
կան
հետա
զոտություններ.
նավթահորերի
հսկողություն. հետազոտություններ կոսմե
տոլոգիայի
բնագավառում.
ինտերիերի
ձևավորում.
արդյունաբերական
դիզայն
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա
բնագավառում.
նյութերի
վորման
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի
ուսումնասիրում.
երկրաբանական
հետա
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա
ճարտարագիտություն.
զննություն.
օդերևութաբանական
տեղեկատվություն.
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում.
նավթի
հանքավայրերի
հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում.
մանածա
գործական
արտադրանքի
փորձարկումներ.
երկրաբանական
հետա
խուզում.
հետազոտություններ
երկրա
բանու
թյան
բնագավառում.
արվեստի
ստեղծագործությունների իսկության որոշում.
չափաբերում
(չափումներ).
ծրագրային
ապահովման մշակում. ծրագրային ապահով
ման արդիականացում. խորհրդատվություն
համակարգչային
տեխնիկայի
մշակման
և
զարգացման
ոլորտում.
հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ.
նոր
արտադրատեսակների
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց
համար.
արդյունաբերական
նմուշների
(դիզայնի)
ստեղծման
ծառայություններ.
ստորջրյա
հետազոտություններ.
համա
կարգչային
տվյալների
վերականգնում.
ծրագրային
ապահովման
սպասարկում.
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համակարգչային
համակարգերի
վերլու
ծություն.
հետազոտություններ
կենսա
բանության
բնագավառում.
քաղաքների
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտա
կան
փորձաքննություն.
համակարգչային
համակարգերի
նախագծում.
ավտոմոբի
լային տրանսպորտի տեխնիկական վերա
հսկողություն. համակարգչային ծրա
գրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի
վրա.
վեբ-կայքերի
ստեղծում
և
տեխնիկական
սպասարկում
երրորդ
անձանց համար. համակարգչային կայքերի
տեղադրում(վեբ-կայքերի).
համակարգչային
ծրագրային ապահովման տեղակայում. ամպերի
ցրում. տվյալների և տեղեկատվական ծրա
գրերի կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզի
կական կերպափոխման. խորհրդատվություն
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբսերվերների
վարձույթ.
տեղեկատվական
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից.
խորհուրդներ
էներգիայի
խնայողության
հարցերով.
հետազոտություններ շրջակա
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում.
ինտերնետի համար որոնման միջոցների
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում
ձեռագրի
վերլուծու
(տեսածրում).
(ձեռագրաբանություն).
ջերմոցային
թյուն
գազերի
արտանետումների
կրճատման
հետ կապված գիտական տեղեկատվության
և
խորհրդատվության
տրամադրում.
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի
գնահատում.
հեռակա
հասանելիության
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ.
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների
ծառայություններ.
աուդիտ
էներգետիկայի
ոլորտում.
վեբ-կայքերի
դիզայնի
ոլոր
տում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ոլորտում
խորհրդատվություն.
գիտական
հետազոտություններ. սերվերների տեղավորում
մերվերների հոսթինգ. կլինիկական փորձար
կումներ. տվյալների պահեստային հեռա
պատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
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միջոցով.
աշխարհագրական
քարտեզներ
կազմելու
ծառայություններ.
«Ամպային»
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա
տվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
արտաքին
(աութսորս)
ծառայությունների
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո
լոգիաների
ոլորտում
խորհրդատվական
ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
խորհրդա
տվական
ծառայություններ.
եղանակի
տեսության
ծառայություններ.
համա
կարգչային
անվտանգության
ոլորտում
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա
թղթերի
կազմում.
ինտերիերի
դիզայն.
բջջային
հեռախոսների
ապակողպում.
համակարգչային
համակարգերի
մոնիտո
անսարքությունները
բացահայտելու
րինգ
համար.
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծում
և
մշակում
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ
տեղեկա
տվական
տեխնոլոգիաների
ոլոր
տում).
խորհրդատվություն
համա
ցան
անվտանգության
հարցերով.
ցային
խորհրդա
անվտան
տվություն
տվյալների
հարցերով.
խորհրդատվություն
գության
տվյալների կոդավորման հարցերով. համա
կարգչային
համակարգերի
մոնիտորինգ
չարտոնված
մուտքերը
կամ
տվյալների
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական
տվյալների
էլեկտրոնային
վերահսկում
համացանցի
միջոցով
տեղեկատվության
գողությունը
հայտնաբերելու
համար.
վարկային
քարտերով
գործարքների
էլեկտրոնային
վերահսկում
համացանցի
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու
համար.
ծրագրային ապահովման մշակում
ծրագրային
ապահովման
հրատարակ
ման
շրջանակներում.
հարթակ
որպես
ծառայություն
(PaaS).
համակարգչային
հարթակների
կատարելագործում.
այցե
քարտերի
ձևավորում.
գիտական
և
տեխնոլոգիական
հետազոտություններ
բնա
կան աղետների ոլորտում.
նավթի,
գազի և հանքարդյունաբերության ոլորտնե
րում
հետախուզական
ծառայություններ.
գիտական և տեխնոլոգիական հետազոտու
թյուն
արտոնա
գրային
քարտեզագրման
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ոլորտում.
հետազոտություններ
շինա
րարական
աշխատանքների
ոլորտում.
հետազոտություններ
հեռահաղորդակ
ցական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում.
հետազոտություններ եռակցման ոլորտում.
բժշկական հետազոտություններ. գովազդային
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում,
պանսիոններում)
զբաղվող
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառա
յություններ.
սրճարանների ծառայություն
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.
քեմ
պինգների ծառայություններ.
ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկներում
կամ
ուսումնական
հաստատություն
ներում.
ժամանակավոր
բնակատե
ղերի
վար
ձակալում.
պանսիոնների
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
մանկամսուրների ծառա
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ.
տեղերի
ամրագրում
պանսիոններում.
տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա
յություններ.
խորտկարանների ծառայու
պանսիոններ
կենդանիների
թյուններ.
համար.
բարերի
ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(կացարանի
տրամադրում).
շարժական
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար.
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում).
վաշոկու
ռեստորանների
ծառայություններ.
«Ուդոն» և «Սոբա»
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի
ձևավորում. տորթերի ձևավորում. տեղեկություն
և խորհրդատվություն սննդի պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
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դաս
44.
կենդանիների
բուծում.
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն.
հասարակական բաղնիքների ծառայություն
ներ
հիգիենայի
նպատակներով.
թուր
քական
բաղնիքների
ծառայություններ.
գեղեցկության սրահների ծառայություններ.
բժշկական
կլինիկաների
ծառայություն
ներ. մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա).
վարսավիրանոցների
ծառայություններ.
պսակ
ների
պատրաստում
(ծաղկային
արվեստ). ապաքինվողների համար տների
ծառայություններ. հիվանդանոցների ծառա
յություններ. սանիտարական ծառայություն.
բանջարաբուծություն.
այգեգործություն.
գյուղատնտեսական սարքավորանքի վար
ձույթ.
մերսում.
բժշկական
օգնություն.
ակնա
բույժների
ծառայություններ.
բուծա
րանագետների
ծառայություններ.
ֆիզիո
թերապիա. առողջատների ծառայու
անասնաբուժական
օգնություն.
թյուններ.
ատամնաբուժական
օգնություն.
ստոմա
տոլոգիա. բուժքույրական խնամքով տների
պարարտանյութերի
և
ծառայություններ.
գյուղատնտեսական
այլ
քիմիկատների
օդային
և
մակերևութային
տարածում.
կենդանիների
խնամք.
արյան
բանկերի
ծառայություններ. ծաղկային հորինվածքների
կազմում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք.
մատնահարդարում. մանկաբարձական օգնու
թյուն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվու
թյուն դեղագործության հարցերով. պլաստիկ
վիրաբուժություն. ծառերի վիրաբուժություն
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության
վնասատուների ոչնչացում.
մոլախոտերի
ոչնչացում. տնային կենդանիների խնամք.
մազերի
պատվաստում.
հոգեբանների
ծառայություններ.
սանիտարատեխնիկա
կան սարքավորանքի վարձույթ. բուժում
հոմեոպաթիկ բնահյութերով ծառայություններ
արոմաթերապիայի ոլորտում. արհեստական
բեղմնավորում. թմրադեղերի կամ ալկոհոլի
չարաշահումից
հիվանդների
համար
վերականգնողական ծառայություններ. փորձա
նոթում
բեղմնավորման
ծառայություններ
արտամարմնային
բեղմնավորման
ծառա
յություններ.
դաջում.
հեռաբուժման
ծառայու
թյուններ. լանդշաֆտային դիզայն.
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շոգե
բաղնիքների ծառայություններ. արևա
բուժարանների
ծառայություններ.
հանքա
ջրաբուժական կենտրոնների ծառայություններ.
գեղագետ դիմահարդարների ծառայություն
ներ.
դեղագործների
կողմից
դեղերի
պատրաստում դեղատոմսերով. թերապևտիկ
ծառայություններ.
ջերմոցային
գազերի
արտանետումների վնասակար ազդեցության
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկում.
ծառայություններ
ակվակուլտուրաների
ոլորտում.
բուժսարքավորումների
վար
ձույթ.
դիսպանսերներ
բուժկենտրոններ.
ոչ
ավանդական
բժշկության
ոլորտում
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ
առողջության
հարցերով.
մազահեռացում
մոմով (էպիլյացիա). օրթոդոնտական ծառայու
թյուններ
(օրթոդոնտիա).
սահմանափակ
հնարավորություններով
անձանց
համար
բժշկական
խորհրդատվություն.
պիրսինգ.
անտառազանգվածի
վերականգնում.
պալիատիվ խնամք. հանգստյան տների ծառա
գյուղատնտեսական,
ակվա
յություններ.
կուլտուրայի, այգեգործական և անտառային
տնտեսության վնասատուների դեմ պայքարի
մարդու
հյուսվածքների
ծառայություններ.
բանկի
ծառայություններ.
կենդանիների
վարձույթ
այգեգործական
նպատակների
համար.
մեղվափեթակների
վարձույթ.
կենդանիների օգնությամբ բուժում. բժշկական
լաբորատորիաների կողմից տրամադրվող
բժշկական վերլուծության ծառայություններ
ախտորոշման
և
բուժման
նպատակով.
բժշկական զննում.
դաս 45. թիկնապահների ծառայություն
ներ. ուղեկցում հասարակական վայրերում
(ընկերակցում).
խուզարկուական
գործա
կալությունների ծառայություններ. հանդիպում
ների կամ ծանոթությունների կազմակերպման
ակումբների
ծառայություններ.
գիշե
րային
պահակային
գործակալությունների
ծառայություններ.
գաղտնափականքների
բացում.
երեկոյան հագուստի վարձույթ.
դիակիզում. կորած մարդկանց որոնում. թաղման
ծառայություններ. թաղման բյուրոներ հագուստի
վարձույթ.
պահակային
ծառայություններ.
ամուսնության գործակալությունների ծառա
յություններ. խորհրդատվություն ֆիզիկական
անվտանգության հարցերով. հորոսկոպների
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կազմում. հրշեջ ծառայություն. կրոնական
հավաքների
կազմակերպում.
երեխաների
որդեգրման
գործակալությունների
ծառա
յություններ.
կոտրանքից
պաշտպանող
անվտանգության
համակարգերի
հսկում.
երեխաների
հրավիրովի
դայակների
ծառայություններ.
ուղեբեռի
ստուգում
անվտանգության նպատակով. տանտերերի
բացակայության ընթացքում բնակարանում
բնակեցնելու
ծառայություններ.
ընտանի
կենդանիների խնամք. ֆիզիկական անձանց
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում.
գտնված իրերի վերադարձ միջնորդություն
վեճերը լուծելու հարցում. ձեռնարկությունների
անվտանգության վիճակի ստուգում. հրդեհի
ազդանշանիչների վարձույթ. կրակմարիչների
վարձույթ.
արբիտրաժի
ծառայություններ.
խորհրդատվություն
մտավոր
սեփականու
թյան հարցերով. գործերի կառավարում
իրավունքի
բնագավառում.
հեղինակային
մտավոր սեփականության լիցենզավորում.
հսկողություն
մտավոր
սեփականության
բնագավառում
իրավաբանական
անձանց
համար.
իրավաբանական հետա
զոտու
դատարանում
իրավունքների
թյուններ.
ներկայացում.
ծրագրային ապահովման
լիցենզավորում
(իրավաբանական
ծառա
յություններ).
դոմեն անունների գրանցում
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի
այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման
ծառայություններ.
չհրկիզվող
պահարանների վարձույթ. տոհմաբանական
հետազոտություններ.
հարսանեկան
միջոցառումների պլանավորում և կազմա
կերպում. սոցիալական ցանցերի առցանց
ծառայություններ.
հատուկ
իրադար
ձությունների
ժամանակ
աղավնիների
արձակում.
զմռսման
ծառայություններ.
իրավաբանական
փաստաթղթերի
նախա
պատրաստում.
գողացված
ապրանքների
տեղորոշման ծառայություններ. լիցենզիաների
իրավաբանական
կառավարում.
աստղա
գուշակների
խորհրդատվություն.
հոգևոր
խորհրդատվություն. խաղաթղթերով գուշա
կողների
ծառայություններ.
ոճաբանի
խորհրդատվություն անձնական զգեստների
վերաբերյալ. անձնական նամակագրության
խմբագրում. թաղման արարողությունների
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անցկացում.
երրորդ
անձանց
համար
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապված
իրավաբանական ծառայություններ. կրոնական
ծիսակարգերի անցկացում. շներին զբոսանքի
տանելու
ծառայություններ.
համացանցում
դոմեն
անունների
վարձույթ.
կիմոնո
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում
(իրավաբանական
ծառայություններ)
ծրա
գրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում
իրավաբանական
հսկո
ղության
ծառայություններ.
քաղաքական
հանդիպումների ժողովների կազմակերպում.
իրավաբանական խորհրդատվություն արտո
նագրային քարտեզագրման ոլորտում. փաստա
բանական ծառայություններ. դռնապանների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20191896		

(111) 30266

(220) 19.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 19.09.2029
(730) Անդրանիկ Աշոտի Սարգսյան, Երևան,
Նոր Արեշ, փ. 29, 6/1, AM
(442) 01.10.2019
(540)

(526) «PERLE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 14. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
մարգարտից կամ դրա պարունակությամբ
պատրաստված զարդեր և ոսկերչական իրեր.
դաս 35. մարգարիտների (թանկարժեք
իրեր), մարգարտից կամ դրա պարունակությամբ
պատրաստված զարդերի և ոսկերչական իրերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառք։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
(210) 20191917		

(111) 30267

(220) 23.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 23.09.2029

63
63

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ.
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM
(442) 16.10.2019
(540)
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(730) «Սաթի» ՓԲԸ, Երևան, Մեսրոպ Մաշտոցի
21, AM
(442) 16.10.2019
(540)

(526) «TRANS» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն
է՝ գինիներ, բրենդի, լիկյորներ, հայկական
կոնյակ (բրենդի), օղի, վիսկի, ռոմ, ջին, մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20191918		

(111) 30268

(220) 23.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 23.09.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ.
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM
(442) 16.10.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց կանաչ, մուգ կանաչ, բաց կապույտ և մուգ
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. միջազգային բեռնափոխա
դրումներ:
____________________

(210) 20191940		

(111) 30270

(220) 25.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 25.09.2029
(730) «Լագուզ» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության
62, AM
(442) 16.10.2019
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ. թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ.
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք.
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի խաղողի
չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ.
օղի:
____________________

(210) 20191938		

(111) 30269

(220) 25.09.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 25.09.2029

(511)
դաս 19. ոչ մետաղական սալիկներ պատերը
երեսապատելու համար:
____________________

(210) 20191997		

(111) 30271

(220) 02.10.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 02.10.2029
(730) Հայկ Ենգոյան, Երևան, Էրեբունի,
Ավանեսովի 16, բն. 26, AM
(442) 16.10.2019

64
64

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020

(540)
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(442) 16.10.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
շագանակագույն և բաց կանաչ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. պահածոյացված բանջարեղեն,
մրգեր, հատապտուղներ, սնկեր, լոբազգիներ.
դդմիկի, բադրիջանի խավիարներ. թթու դրած
մանր վարունգներ, կաղամբ. տոմատի խյուս.
մրգային կոմպոտներ. սառեցված մրգեր,
հատապտուղներ.
դաս
30.
ալրային
փքաբլիթներ.
նրբաբլիթներ. պելմեններ. տարտեր (մրգաբանջարեղենային կարկանդակներ). խմոր
հրուշակեղենի համար. խմորեղեն. քացախ.
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20192002		

(111) 30272

(220) 03.10.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 03.10.2029
(730) Արմեն Գրիգորյան, Երևան, Վ. Սարգսյան
10, բն. 65, AM
(442) 16.10.2019
(540)
(511)
դաս 34. ծխախոտի քսակներ:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20192003		

(111) 30273

(220) 03.10.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 03.10.2029
(730) Արմեն Գրիգորյան, Երևան, Վ. Սարգսյան
10, բն. 65, AM

(511)
դաս 34. նիկոտինային կոճակներ ոչ
բուժական նպատակներով, ընդգրկված 34-րդ
դասում:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20192004		

(111) 30274

(220) 03.10.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 03.10.2029
(730) Արմեն Գրիգորյան, Երևան, Վ. Սարգսյան
10, բն. 65, AM
(442) 16.10.2019
(540)

(511)
դաս 34. նիկոտինային կոճակներ ոչ
բուժական
նպատակներով,
ընդգրկված
34-րդ դասում. ծխախոտի քսակներ. ծամելու
ծխախոտ. քթախոտ:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20192005		

(111) 30275

(220) 03.10.2019

(151) 29.01.2020

			(181) 03.10.2029
(730) Արմեն Գրիգորյան, Երևան, Վ. Սարգսյան
10, բն. 65, AM
(442) 16.10.2019
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտի քսակներ:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

65
65

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020
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Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված
ապրանքային նշանների մասին

(111) 63
(151) 16.01.2020
(152) 01.01.2014
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(511)
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք,
ներառյալ՝ պապիրոսները
(740) Ա. Գալոյան
(540)

____________________

66
66

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.02.2020
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

5313		

30.11.2029

Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

5655		

07.01.2030

ՓիՓիՋի Արքիթեքչուրըլ Քոութինգս ՅուՔեյ Լիմիթեդ, GB

5656		

07.01.2030

ՓիՓիՋի Արքիթեքչուրըլ Քոութինգս ՅուՔեյ Լիմիթեդ, GB

5864		

30.11.2029

Էջիլենթ Թեքնոլըջիզ, Ինք., US

5865		

30.11.2029

Էջիլենթ Թեքնոլըջիզ, Ինք., US

5907		

20.12.2029

Քուոլիթի Սիլըն (Փրայվիթ) Լիմիթիդ, LK

5910		

20.12.2029

Քուոլիթի Սիլըն (Փրայվիթ) Լիմիթիդ, LK

14990		

21.01.2030

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

14991		

21.01.2030

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

14992		

21.01.2030

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

15011		

19.06.2029

«Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 0220,

					
15012		

19.06.2029

					
15013		

19.06.2029

					
15014		

19.06.2029

					

Ոսկեվազ համայնք, 8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
«Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 0220,
Ոսկեվազ համայնք, 8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
«Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 0220,
Ոսկեվազ համայնք, 8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
«Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 0220,
Ոսկեվազ համայնք, 8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM

15178		

12.01.2030

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

15192		

09.12.2029

«Եվրոթերմ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 15/2, AM

15289		

24.02.2030

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

15584		

28.12.2029

«Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան 0026, Սևանի փող. 86/1, AM

15585		

12.01.2030

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

15640		

27.11.2029

«Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 0220,

					

Ոսկեվազ համայնք, 8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM

15671		

28.12.2029

«Ռաֆէլգրիգ» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 20, AM

15702		

11.01.2030

«Արսեն և Ներսես» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, գ. Շամբ, AM

15877		

27.01.2030

Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

16004		

05.02.2030

Քուալքոմ Ինքորփորեյթիդ, US
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
01.02.2020

№

02/1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

B02C 23/00

3359 A

C09D 5/00

3360 A

C22C 33/00

3361 A

C30B 29/00

3362 A

H01L 21/00

3362 A

G21F 9/00

3363 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A23N 12/00

575 U

B65D 43/00

576 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

09-01

517 S

09-03

518 S

09-05

519 S

69
69

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.02.2020

№

02/1

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 2324
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17057
73 (1) Իրավատեր Էյգիշ Ջիյորջիսերդար
Նիլվանոսան Մուկոդո Ռեսզվենթարշաշագ,
30-38 Kereszturi ut, Budapest, H-1106, Hungary,
HU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էգիս Ջիյուսերյար
Զիեռթի., 30-38 Kereszturi ut, Budapest, H-1106,
Hungary, HU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.01.2020
____________________

Գրանցում No 2325
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19245, 25843
73 (1) Իրավատեր «Ինտերնետ պրոջեքտս»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Քաջազնունու 9/118, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Մենյու Գրուփ»
լիմիթիդ, Chancery Station House, 31-33 High Holborn, London, England, WC1V 6AX, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.01.2020
____________________

Գրանցում No 2326
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 820785, IR 1334648
73 (1) Լիցենզատու Յանդեքս ՍՊԸ, Ռուսաստան,
119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի փողոց, տ.16, RU
73 (2) Լիցենզառու Յանդեքս. Մարկետ ՍՊԸ,
Ռուսաստան, 119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի
փողոց, տ.16, RU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.01.2020
____________________

Գրանցում No 2327
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19800, 23276
73 (1) Իրավատեր Ալ-Զավրաա ֆոր Թբեքո ընդ
Սիգարեթս Թրեյդինգ, P.O. Box 941936, Amman
11194, Jordan, JO
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ալ Մաս Ինթեր
նեյշնլ Լթդ., Craigmuir Chamber, PO Box 71, Road
Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands, VG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.01.2020
____________________

Գրանցում No 2328
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24590
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր
Անահիտ Հարությունյան, Երևան, Մոսկով յան
28, բն. 33, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Արտակ Արմենի
Հարությունյան, Երևան, Սունդուկյան փ. տուն
20/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.01.2020
____________________

71
71

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.02.2020

Գրանցում No 2329
Արդյունաբերական նմուշի իրավունքների
փոխանցում
(11) Վկայական No 146 S
73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Սոլնեչնիյ Ռայ», 344037
Ռոսիյսկայա ֆեդերացիա, Ռոստով–նա–դոնու,
պլ Տոլստովո 8, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշչեստվո ս
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու «Մասլո
էկստրակցիոննիյ զավոդ Յուգ Ռուսի», 344037
Ռոսիյսկայա ֆեդերացիա, Ռոստով–նա–դոնու,
պլ Տոլստովո 8, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.01.2020
____________________

Գրանցում No 2330
Արդյունաբերական նմուշի լիցենզիայի
փոփոխություն
(11) Վկայական No 146 S
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Մասլոէկստրակցիոննիյ

№

02/1

զավոդ Յուգ Ռուսի», 344037 Ռոսիյսկայա
ֆեդերացիա, Ռոստով–նա–դոնու, պլ Տոլստովո
8, RU
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Զոլոտայա Սեմեչկա»,
344037 Ռոսիյսկայա ֆեդերացիա, Ռոստով–նա–
դոնու, պլ Տոլստովո 8, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
25.10.2030
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
21.01.2020
____________________

Գրանցում No 2331
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23652
73 (1) Իրավատեր Հիրոու ԱԳ, CH-5600 Lenzburg, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սեմփր ԱԲ, Box
1101, 172 22 Sundbyberg, Sweden, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.01.2020
____________________
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72

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.02.2020

№

02/1

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

3053

15.07.2019

3161

11.07.2019

3233

02.07.2019

3234

02.07.2019

2450

26.01.2020

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

354 U
479 U
534 U

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

11.07.2019
09.07.2019
06.07.2019

73
73

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.02.2020

№

02/1

Ուղղում
Поправка
2020թ. N1/1 պաշտոնական տեղեկագրի «Օգտակար մոդելներ» բաժնի «Տեղեկություններ
տրված արտոնագրերի մասին» ենթաբաժնում հրապարակված No 573 U արտոնագրի մասին
տեղեկություններում ռեֆերատը (57) պետք է լինի հետևյալ բովանդակությամբ՝
«Օգտակար մոդելը վերաբերում է օդորակման ոլորտին և կարող է օգտագործվել ֆենքոյլների և
օդորակիչների ներքին բլոկի ջերմափոխանակիչի և դրենաժային տակդիրի պարբերական լվացման
և ախտահանման համար:
Օդի լավորակման սարքն ունի իրան, օդափոխիչ, ջերմափոխանակիչ, դրենաժային տակդիր,
հեղուկի փոշիացման միջոց պարունակող ջերմափոխանակիչի և դրենաժային տակդիրի լվացման
և (կամ) ախտահանման հանգույց: Հանգույցը կատարված է ջերմափոխանակիչի երկարությամբ
կամ լայնությամբ տեղադրված կոլեկտորի տեսքով: Կոլեկտորին միակցված են բաշխիչ խողովակներ՝
համապատասխանաբար տեղադրված ջերմափոխանակիչի լայնությամբ կամ երկարությամբ:
Հեղուկի փոշիացման միջոցն իրականացված է բաշխիչ խողովակների վրա տեղադրված հեղուկի
փոշարարների շարքերի տեսքով: Հանգույցն ամրակցված է ջերմափոխանակիչի մակերևույթներից
մեկի կողմից: Կոլեկտորի մուտքը գտնվում է սարքի իրանից դուրս։
Իրականացման մեկ այլ տարբերակում կոլեկտորի մուտքն ունի լվացահեղուկի և ջրի մատուցման
ընդհանուր միակցման կետ։
Իրականացման մեկ այլ տարբերակում կոլեկտորի մուտքն ունի լվացահեղուկի և ջրի մատուցման
առանձին միակցման կետեր։
Իրականացման մեկ այլ տարբերակում լվացահեղուկի և (կամ) ջրի մատուցման միակցման կետն
օժտված է խողովակաշարային արմատուրով։
Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, ընդլայնվում են ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, 2
նկ.:»:
____________________

В официальном бюллетене N 1/1 за 2020г. в подразделе «Сведения о выданных патентах» раздела
«Полезные модели» в сведениях, касающихся патента No 573 U, реферат (57) должен иметь следующее
содержание:
“Полезная модель относится к сфере кондиционирования воздуха, и может быть использована для
периодической промывки и дезинфекции теплообменника и дренажного поддона фэнкойлов и
внутреннего блока кондиционеров.
Устройство для кондиционирования воздуха содержит корпус, вентилятор, теплообменник,
дренажный поддон, содержащий средство для распыления жидкости узел для промывки и/или
дезинфекции теплообменника и дренажного поддона. Узел выполнен в виде коллектора, установленного
по длине или ширине теплообменника. К коллектору присоединены распределительные трубки,
установленные соответственно по ширине или длине теплообменника. Средство для распыления
жидкости осуществлено в виде рядов распылителей жидкости, установленных на распределительных
трубках. Узел закреплен со стороны одной из поверхностей теплообменника. Вход коллектора выведен
за корпус устройства.
В другом варианте осуществления вход коллектора имеет общую точку присоединения подачи
промывной жидкости и воды.
В другом варианте осуществления вход коллектора имеет раздельные точки присоединения
подачи промывной жидкости и воды.
В другом варианте осуществления точка присоединения подачи промывной жидкости и/или воды
снабжена трубопроводной арматурой.
Упрощается конструкция устройства, расширяются функциональные возможности, 2 ил.”.
____________________
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
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
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.02.2020

02/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2020.01
(11) 3359
(13) A
B02C 23/00
(21) AM20180083
(22) 18.07.2018
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Арамаис Есоян
(AM), Самвел Марикян (AM), Гайк Айрапетян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Роторный измельчитель комков карто
фелекопателя
(57) Изобретение относится к сельско
хозяйственному машиностроению, в частности,
к машинам для сбора урожая.
Измельчитель комков содержит вал, рычаги
для присоединения с картофелекопателем,
ободы разных диаметров, собранные на
валу, установленные равноудаленно друг от
друга. На ободах, по направлению движения
картофелекопателя,
с
возможностью
регулирования размера углубления рабочих
органов в земле наклонно установлены
рабочие органы в виде получерпака. На валу,
в ее центральной части, установлен приводной
барабан.
Барабан
содержит
приводной
планетарный механизм, колесо и прикрепленные
к нему с возможностью регулирования размера
углубления в земле почвозацепы. Планетарный
механизм содержит посаженные на валу
солнечное колесо, водило с его сателитами и
корончатое колесо. Водило жестко прикреплено
к колесу, а корончатое колесо – неподвижно.
Обеспечиваются полноценное раз
дроб
ление комков поверхности картофельных
гряд и удаление земли с гряды в межгрядовое
пространство, 3 ил.
____________________

(13) A
(51) 2020.01
(11) 3360
C09D 5/00
(21) AM20190118
(22) 10.10.2019
(72) Армен Саакян (AM), Армин Хорозян (AM),
Хачатур Саакян (AM)
(73) Фонд “Научно-исследовательский институт
древних рукописей “Матенадаран” им. Месропа
Маштоца”, 0009, Ереван, Маштоци 53 (AM)

(54) Желтая краска
(57) Изобретение относится к натуральным
краскам, в частности к составам натуральных
красок.
Желтая краска содержит водный настой
коры корней барбариса, водный настой
лепестков
календулы, пестиков шафрана,
цветков пупавки, цветков коровяка и цветков
бессмертника и водный настой камеди, при
следующем соотношении компонентов, мас. %:
водный настой коры корней барбариса -10,014,0; водный настой лепестков календулы -10,
0-14,0; водный настой пестиков шафрана -10,014,0; водный настой лепестков бессмертника
- 10,0-14,0; водный настой цветков ромашки
- 10,0-14,0; водный настой цветков коровяка 10,0-14,0; водный настой камеди - остальное.
Причем соотношение коры корней барбариса
и воды = (1,0-2,0)։(3,0-4,0), соотношение
лепестков календулы и воды = (1,5-2,5)։(3,04,5), соотношение пестиков шафрана и воды
= (1,0-2,0)։(8,0-10,0), соотношение цветков
бессмертника и воды = (1,0-2,5)։(1,0-3,0),
соотношение цветков ромашки и воды = (1,01,5)։(1,5-2,0), соотношение цветков коровяка
и воды = (1,5-3,5)։(1,8-3,0), а водный настой
камеди состоит из камеди абрикисовых и
миндальных деревьев, в соотношении 2:1 от
массы.
Расширяется ассортимент натуральных
красок.
____________________

(11) 3361
(13) A
(51) 2020.01
C22C 33/00
(21) AM20190125
(22) 23.10.2019
(72) Альберт Франгулян (AM), Виген Симонян (AM)
(73) Альберт Франгулян, 0706, Арташат,
Огостоси 23, дом 80 (AM), Виген Симонян,
0007, Ереван, Аршакуняц 127, д. 2 (AM)
(54) Шихта для получения ферромолибдена
(57) Изобретение относится к металлургии,
в частности, к шихте для получения
ферромолибдена.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.02.2020

Шихта содержит следующие компоненты,
мас. %: бентонит - 3,0-7,0; 1:1 массовое
соотношение смесь магнитного железняка и
порошка железа - 18,0-31,0; алюминий - 9,0-18,0;
смесь окисей молибдена - MoO3 և MoO2, взятых
в соотношении 65% и 35% - остальное.
Обеспечивается стабильный состав шихты.
____________________
(51) 2020.01
(11) 3362
(13) A
C30B 29/00
H01L 21/00
(21) AM20190116
(22) 07.10.2019
(72) Гагик Ерджаникович Айвазян (AM), Лаура
Минасовна Лахоян (AM), Сурик Хачикович
Худавердян (AM), Левон Ашотович Ахоян (AM)
(73) Фонд “Национальный политехнический
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Терьяна
105 (AM)
(54) Способ изготовления кремниевых под
ложек
(57) Изобретение относится к области
производства полупроводниковых приборов и
интегральных схем и может быть использовано
для
изготовления
высококачественных
кремниевых подложек.
Согласно способу изготовления крем
на нерабочей стороне
ние
вых подложек,
двусторон
ней полированной кремниевой под
ложки, формируют приповерхностный нару
шенный слой, после чего подложку подвергают
высокотемпературному отжигу. Нарушенный
слой
формируют
образованием
черного
кремния, при этом толщина слоя составляет 0,51,0 мкм.
Упрощается
технологический
процесс
изготовления
кремниевых
подложек
и
повышается эффективность геттерирования
нежелательных примесей,3 ил.
____________________

(51) 2020.01

(11) 3363

02/1

ՄԱՍ 1
№

(13) A

G21F 9/00
(21) AM20190122
(22) 16.10.2019
(72) Артавазд Памбухчян (AM)
(73) Артавазд Памбухчян (AM)
(54) Способ дегазации, дезактивации и дезин
фекции зараженной техники
(57) Изобретение относится к способам
дегазации, дезактивации и дезинфекции
зараженной техники, и может быть использовано
для дегазации, дезактивации и дезинфекции
зараженной военной и гражданской техники.
Согласно способу дегазации, дезактивации
и
дезинфекции
зараженной
техники
приготавливают вещества, используемые в
таких целях. Этими веществами нагружают
беспилотные
летательные
устройства.
Зараженную технику вывозят на чистую
территорию,
ближайшую
к
месту
его
нахождения.
Беспилотные
летательные
устройства приближают к чистой территории.
Зараженную
технику
обрабатывают
с
беспилотных летательных устройств способом
дождевания веществ, приготовленных для
целей дегазации, дезактивации и дезинфекции.
В другом варианте осуществления беспилотные
летательные устройства нагружают веществами
для дегазации, дезактивации и дезинфекции на
передвижной станции.
Сокращается расстояние транспортировки
зараженной техники для целей очистки,
исключается
подвержение
опасности
дезинфицирующего транспортного средства и
его экипажа.
(74) А. Хачикян
____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ
ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ
МОДЕЛИ

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

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
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 на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
72
73
74
85
86
87

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
01.02.2020

02/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2020.01
(11) 575
(13) U
A23N 12/00
(21) AM20190106U
(22) 03.09.2019
(72) Арусяк Акопян (AM), Арсен Акопян (AM)
(73) Арусяк Акопян, 0037, Ереван, улица
Арабкир 51, дом 9, кв. 118 (AM), Арсен Акопян,
0037, Ереван, улица Арабкир 51, дом 9, кв. 118
(AM)
(54) Солнечная сушилка
(57) Полезная модель относится к сельскому
хозяйству, в частности к солнечным сушильным
устройствам для плодоовощных и других
продуктов.
Солнечная сушилка содержит
установ
ленный на высоте от поверхности земли сеточ
ный носитель для загрузки сырья. Сеточный
носитель в своей верхней части содержит
вешалки. На одной стороне сеточного носителя
расположены горизонтально установленные
ряды сеточных карманов. Карманы выполнены
с возможностью фиксации своим верхним
краем к сеточному носителю.
Упрощается
конструкция
сушилки,
повышается
эффективность
сушки,
сокращается продолжительность сушки, 2 ил.
____________________

(51) 2020.01
(11) 576
(13) U
B65D 43/00
(21) AM20190123U
(22) 21.10.2019
(72) Айк Прошян (AM), Ашот Киракосян (AM)
(73) Айк Прошян, 1103, Армавирский марз, г.
Вагаршапат, ул. Ломоносова, 2-ой туп., дом
2 (AM), Ашот Киракосян, 0032, Ереван, ул.
Батикян, д. 60 (AM)

(54) Двухкомпонентная крышка бутылки
(варианты)
(57) Полезная модель относится к крышкам
бутылок с жидкостями, в частности, к крышкам
бутылок негазированных и безалкогольных
напитков, в том числе и питьевой воды.
Двухкомпонентная крышка, содержащая
корпус в виде цилиндрического стакана
с отверстием в основании, на внутренней
поверхности которого выполнена винтовая
спираль, а на внешней поверхности выполнен
кольцевой выступ. На корпусе соосно и с
возможностью поворота установлен подвижный
клапан в виде цилиндрического стакана с
отверстием, выполненным на основании, на
внутренней поверхности которого, выполнен
кольцевой паз, в которой расположен кольцевой
выступ на внешней поверхности корпуса,
ограничительный выступ поворота клапана,
причем на внешней поверхности основания
корпуса и на внутренней поверхности основания
клапана расположены уплотняющие прокладки.
Согласно второму варианту, на внешней
поверхности корпуса выполнен кольцевой
храповой выступ, а на внутренней поверхности
подвижного клапана выполнен кольцевой
храповой выступ, взаимодействующий с коль
цевым храповым выступом корпуса, причем
на внешней поверхности основания корпуса и
на внутренней поверхности основания клапана
расположены уплотняющие прокладки.
Обеспечивается
герметичность
при
многоразовом употреблении, 2 независимых
пункта, 9 ил.
____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80
11

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
72

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

73

правообладатель, адрес, код страны
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патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
01.02.2020

02/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 09-01
(11) 517		
(13) S
(21) 20190028		
(22) 30.08.2019
(72) Рафаэль Мелконян (AM)
(73) Рафаэль Гагики Мелконян (AM)
(74) А. Назарян
(54) Бутылка для напитков
____________________

(51) 09-03
(11) 518		
(13) S
(21) 20190036		
(22) 03.12.2019
(72) Гнел Назанян (AM)
(73) ООО “Эдна”, Ереван, проспект Гая 5, кв. 30
(AM)
(54) Коллекционная коробка с пакетиками чая
____________________

(51) 09-05
(11) 519		
(13) S
(21) 20190037		
(22) 03.12.2019
(72) Гнел Назанян (AM)
(73) ООО “Эдна”, Ереван, проспект Гая 5, кв. 30
(AM)
(54) Пакетик с травяным сбором для приго
товления настойки
____________________
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02/1

ՄԱՍ 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
CH

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
Շվեյցարիա

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

GD

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
Գրենադա

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
KW

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
Քուվեյթ
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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
NO

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
Նորվեգիա

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

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
Հանրապետություն

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
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ՄԱՍ 1
№

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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