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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 05/1 

04 .05 . 2020

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 3383 (13) A
B24D 3/00

(21) AM20200008 (22) 30.01.2020
(72) Նորայր Նիկոյան (AM) 
(73) Նորայր Նիկոյան, 0041, Երևան, Աթոյան 
120 (AM) 
(54) Մետաղական կապակցանյութ ալմաստա-
յին գործիք պատրաստելու համար
(57) Գյուտը վերաբերում է փոշեմետաղա-
գործության բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ալմաստային գործիքներ պատրաստելու 
համար մետաղական կապակցանյութի 
բաղադրակազմին:

Մետաղական կապակցանյութը ներառում 
է երկաթ, նիկել, գորշ թուջի տաշեղի փոշի, 
քրոմի կարբիդ, կոբալտ, տիտան և 4:1 
հարաբերակցությամբ պղինձանագային խառ-
նուրդ, բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակ-
ցությամբ, զանգվ.%. երկաթ՝ 3.0-5.5, նիկել՝ 
11.0-14.0, գորշ թուջի տաշեղի փոշի՝ 12.0-15.0, 
քրոմի կարբիդ՝ 10.0-18.0, կոբալտ՝ 2.0-7.0, 
տիտան՝ 1.0-5.0, 4:1 հարաբերակցությամբ 
պղինձանագային խառնուրդ՝ մնացածը։ 

Բարձրացվում է ալմաստային գոր-
ծիքի կարծրությունը։

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 05/104 .05 . 2020

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 524  (13) S 
(21) 20190035  (22) 22.11.2019
(72) Հովհաննես Ամլիկյան (AM) 
(73) Հովհաննես Ազատի Ամլիկյան, Երևան, 
Նորագավիթ 1-ին փող., 2-րդ փակուղի, տուն 8 
(AM) 
(54) Կոնաձև տարա կաթնամթերքի համար
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ

12

ՄԱՍ 1

12

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

04 .05 . 2020

(210) 20190770  (111) 30661
(220) 16.04.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 16.04.2029
(730) «Հրաշք անտառ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Քարաշամբ, Ամառանոցային 1/104, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, սև, սպիտակ, մանուշա-
կագույն, փիրուզագույն, կանաչ, դեղին, նարնջա-
գույն և կարմիր գունային համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 1. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). 
ացետոն. 

դաս 3. օդի բուրավետիչներ. ժավելաջուր. 
անուշաբույր ջուր. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների մաքրման 
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ լվանալիս 
սպիտակեղենը փափկացնելու համար. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. լվացող 
միջոցներ. բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. շամպուններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20190813  (111) 30662
(220) 16.04.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 16.04.2029

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, 
Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) Բացի «Арарат» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և շշի արտաքին ձևն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, ոսկեգույն, սպիտակ, կապույտ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գազավորված ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20191000  (111) 30663
(220) 15.05.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 15.05.2029
(730) Թորոս Վարդանի Վարդանյան, ք. 
Էջմիածին, Բաղրամյան 18ա, բն. 11, AM 
(442) 17.06.2019
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(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «MONS» 
բառից և «SPOON ME» արտահայտությունից, 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ, դեղին, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ 
տերևներ:

____________________

(210) 20191184  (111) 30664
(220) 05.06.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 05.06.2029
(730) Արմեն Երվանդի Սանթրոսյան, Կոտայքի 
մարզ, գ. Ջրվեժ, փ. 12, տուն 11, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191314  (111) 30665
(220) 25.06.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 25.06.2029
(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող. 
27/10, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, բաց կանաչ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191354  (111) 30666
(220) 01.07.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 01.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիզա Երանոսյան 
Ռաֆիկի, ք. Վարդենիս, Խանջյան 8, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «MANE» բառից, 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  ոսկե-
գույն, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. իշլի քուֆթա. կիևյան կոտլետ. 
դաս 30. խինկալի. պելմեններ. նրբաբլիթ: 

____________________
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(210) 20191391  (111) 30667
(220) 04.07.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 04.07.2029
(730) Ակցիոներնոյե Օբսչեստվո «Նիժե-
գորոդսկիյ Խիմիկո-Ֆարմացեվտիչեսկիյ 
Զավոդ», RU 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. ալկալոիդներ բժշկական նպա-

տակների համար. ալգինատներ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. ալդեհիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ամինաթթուներ բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկողներ. անզգայացնող 
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. 
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասաններ) 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. կենսաակտիվ հավելումներ. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. դեղա-
միջոցներ. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. կենսաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. վիտամինային պատրաստուկ-
ներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. նուտրիցևտիկ 
պատրաստուկներ թերապևտիկ կամ 
բժշկական նպատակներով. միկրոտարրերով 
պատրաստուկներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ. 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
քիմիական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդա մթերք բժշկական նպատակների հա մար. 
բուժական  կոսմետիկա.  դեղագործական 
ապրանքներ. դեղամոմեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191434  (111) 30668
(220) 12.07.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 12.07.2029
(730) «Բերքլի քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան, 
Գյուլբենկյան 27, բն. 30, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «FUND» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
(C-75, M-68, Y-67, K-90), կապույտ (C-78, M-61, 
Y-0, K-0) և թանաքագույն (C-100, M-94, Y-10, K-1) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. կապիտալ ներդրումներ. ֆինան-
սական կառավարում. ֆինանսական վերլու-
ծություն. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
արժեթղթերի թողարկում. շինարարական 
նախագործերի ֆինանսավորման կազմա-
կերպում:

____________________

(210) 20191466  (111) 30669
(220) 17.07.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 17.07.2029
(730) Բաշ Հելս Այլանդ Լիմիթիդ, IE 
(442) 01.10.2019
(310) Z.453879   (320) 21.03.2016   (330) PL
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ. 

դեղամիջոցներ. վիտամինային պատրաս-
տուկներ:
(646) IR 1310978, 14.04.2016
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20191541  (111) 30670
(220) 30.07.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 30.07.2029
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «OXIGUCU ETKILI» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կանաչ, բաց կանաչ, սպիտակ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկ-
ներ. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
եթերային յուղեր. պատրաստուկներ լվա-
նալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ. օճառներ. բծերը հանելու 
միջոցներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191586  (111) 30671
(220) 05.08.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 05.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման Մելիք-
սեթյան Գրիգորի, Երևան, Ն. Շենգավիթ 5, 
տուն 34, AM 
(442) 16.08.2019

(540) 

(526) «wine cafe and restaurant» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191587  (111) 30672
(220) 05.08.2019 (151) 30.04.2020
   181) 05.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման 
Մելիքսեթյան Գրիգորի, Երևան, Ն. Շենգավիթ 
5, տուն 34, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «գինու սրճարան և ռեստորան» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20191594  (111) 30673
(220) 06.08.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 06.08.2029
(730) «Թռաքս սերվիս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
Նոր Գեղի, Թորոսյան 105, AM 
(442) 02.09.2019
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(540) 

(526) «TRUCKS SERVISE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, մուգ և բաց կապույտ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. այրիչների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղա-
դրում և վերանորոգում.  տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. տրանսպորտային միջոց-
ների լվացում. տրանսպորտային միջոցների 
փայլեցում. տրանսպորտային միջոցների 
հակակոռոզիական մշակում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկ-
ման կայաններ (վառելիքով լցավորում և 
սպասարկում). տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. տրանսպոր տային 
միջոցների մաքրում. վնասված տրանսպորտային 
միջոցների վերանորոգում. դողածածկանների 
ռետինացում (վուլկանացում) (վերանորոգում). 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
շարժիչների վերանորոգում. ամբողջովին կամ 
մասնակի մաշված մեքենաների վերականգնում. 
փողոցները մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20191614  (111) 30674
(220) 08.08.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 08.08.2029

(730) «Էքսպրես շին» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Բամբակաշատ 14/1, 5/3, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «Care» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ գույնով:
(511) 

դաս 40. մանածագործական իրերի վերջ-
նա մշակում:

____________________

(210) 20191649  (111) 30675
(220) 13.08.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 13.08.2029
(730) Ելենա Թադևոսյան, Երևան, Մամիկոնյանց 
56/8 տուն, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «PROJECTS» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. գովազդային նյութերի տարա-
ծում. խորհրդատվություն գործարարության 
կազ մա կերպման և կառավարման հար-
ցերով. գովազդային նյութերի առաքում. 
գովազդային նյութերի նորացում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. խորհրդատվություն 
գործա րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շուկայագիտական (մարքեթին գա-
յին) հետազոտություններ. ցուցահանդեսների 
կազ մա կերպում առևտրային կամ գովազ-
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դային նպատակներով. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. 
գովազդի մանրակերտում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. մարքեթինգ (շուկայավա րում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). գովազդային սցենար-
ների տեքստերի կազմում. սպորտային 
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք-
ների և ծառայությունների խթանում. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
արտաքին գովազդ.

դաս 41. կինոստուդիաների ծառայու-
թյուններ. լուսանկարչություն. լուսանկարչական 
ռեպորտաժներ. կինոֆիլմերի արտադրու թյուն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
թատերական ներկայացումներ. տեսագրում. 
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ 
գովազդայինների:

____________________

(210) 20191652  (111) 30676
(220) 14.08.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 14.08.2029
(730) «Յու էմ հոսփիթալիթի» ՍՊԸ, Գեղար-
քունիքի մարզ, ք. Սևան, Գայի 100, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
նարնջագույն, դարչնագույն, կանաչ, կապույտ, 

սպիտակ, մուգ կարմիր և մուգ շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. չրեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր.

դաս 30. թեյ. հատիկավոր թեյ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191727  (111) 30677
(220) 26.08.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 26.08.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.09.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «PARLIAMENT» 
և «Night Blue» գրառումներից, ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն, կարմիր, 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. սիգա_
րետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար. ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու ծխախոտ. 
հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
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նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20191729  (111) 30678
(220) 26.08.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 26.08.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.09.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «PARLIAMENT» 
և «Aqua Blue» գրություններից, ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ երկնագույն, 
մոխրագույն, կարմիր, սպիտակ  գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20191730  (111) 30679
(220) 26.08.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 26.08.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.09.2019
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումները, բացի «PARLIAMENT» 
և «Silver Blue» գրառումներից, ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ երկնագույն, կապույտ, մոխրագույն, 
կարմիր, սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20191781  (111) 30680
(220) 02.09.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 02.09.2029
(730) Դավիթ Հովսեփյան, Երևան, Լենին-
գրադյան 6, բն. 48, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կանաչ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-
րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար.

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, ծխա-
գլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլ-
ներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր ծխելու խոտաբույսեր.  դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր.  լուցկու տուփեր. մոխրա-
մաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. վառիչների համար 
հարմարեցված պատրույգներ: 

____________________
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(210) 20191854  (111) 30681
(220) 13.09.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 13.09.2029
(730) «Արմնյուզ» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի 1 Բ, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն է ՝ 

հեռուստահեռարձակում.
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-

թյուններ. հեռուստածրագրերի. հեռուստա-
հաղորդման պատրաստում:

____________________

(210) 20191858  (111) 30682
(220) 13.09.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 13.09.2029
(730) «Յունիռեստ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
4/12, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆ ԽՈՀԱՆՈՑ», «MEDI-
TERRANEAN CUISINE» արտահայտություններն 

և «2019» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների, բարերի 
ծառայություններ.  մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. վաշոկու ռեստո-
րանների ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20191905  (111) 30683
(220) 19.09.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 19.09.2029
(730) Հրահատ Մացակի Սիմոնյան, ք. Սպիտակ, 
Այգեստան փ., տնակ 257, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, դեղին, նարնջագույն, սպիտակ և 
սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. մեղր. մեղրահացով մեղր. մեղվա-
կաթ. ակնամոմ.

դաս 35. առևտուր:
____________________
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(210) 20191919  (111) 30684
(220) 23.09.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 23.09.2029
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
աղյուսա գույն, կարմիր, բոսորագույն, կաթնա-
գույն դեղին, դարչնագույն և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. սափորներ (կժեր):
____________________

(210) 20191920  (111) 30685
(220) 23.09.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 23.09.2029
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կաթնագույն, դեղին, կանաչ, բոսորագույն, 
դարչնագույն, աղյուսագույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. սափորներ (կժեր):
____________________

(210) 20191963  (111) 30686
(220) 30.09.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 30.09.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.10.2019
(310) 33981   (320) 18.04.2019   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

նային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային 
սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, ներառ-
յալ՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթա-
թելու համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու 
համար, ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու 
ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, 
ներառյալ՝ սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
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էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված դաս 34-ում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20192030  (111) 30687
(220) 08.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 08.10.2029
(730) Ռուսլան Շոստակ, UA 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «diapers for you» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. հիգիենիկ կիսավարտիքներ ան մի-
զա   պահությամբ տառապողների համար. 
ման կական խանձարուրներ. մանկական 
կիսավարտիք-խանձարուրներ. խանձարուրներ 
ընտանի կենդանիների համար:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20192031  (111) 30688
(220) 08.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 08.10.2029

(730) Ռուսլան Շոստակ, UA 
(442) 01.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մոխրագույն և մուգ կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. պատրաստուկներ սպիտակեղե-
նին փայլ հաղորդելու համար. օճառ. լեղակ 
սպիտակեղենի համար. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. 
լոսյոններ մազերի համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ   կոսմետիկական   նպատակների   
համար. կոսմետիկական կրեմներ. լվացող 
միջոց ներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար օգտագործ-
վողների. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). կոսմետիկական վազելին. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաս-
տուկներ լվացքի համար. շամպուններ. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. արևապաշտպան պատ-
րաս տուկներ. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. կոսմետիկական 
միջոցներ երեխաների համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ.
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դաս 21. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
սննդամթերքի համար. անոթներ խմելու համար. 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ ըմպելիքների 
համար. օճառամաններ. ճաշամաններ (թասեր). 
թերմոսներ. սառեցնող անոթներ. սանրեր. 
բաժակներ (անոթներ). կաղապարներ սառույցի 
համար. ամանեղեն սնունդը ջերմամշակելու 
համար. մանկական դյուրակիր տաշտակներ. 
թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ. 
մանկական փչովի լոգարաններ. մանկական 
լոգարանների հենարաններ: 
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20192032  (111) 30689
(220) 08.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 08.10.2029
(730) Ռուսլան Շոստակ, UA 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. լոսյոններ մազերի 

համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. բամբակ 
կոսմե տիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական կրեմներ. եթերային 
էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային յուղեր. 
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա). 
շամպուններ. օծանելիք. կոսմետիկական միջոց-
ներ արևայրուքի համար. արևապաշտ պան 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. կոսմետիկական 
միջոցներ երեխաների համար:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20192039  (111) 30690
(220) 09.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 09.10.2029
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտոմեքե-

նաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր և 
կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192040  (111) 30691
(220) 09.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 09.10.2029
(730) Էրիկ Գուեվորկյան Վիգենի, Երևան, 
Այգեստան փ. 5, տուն 5, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյու -

րա   նոց  նե րում, պանսիոն ներում) զբաղ  վող 
գործակա լություններ. նախաճաշա րանների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություն-
ներ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների վարձակալության ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
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համար. հյուրանոցային ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ. 
մոթելների ծառայություններ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար. ժամանակավոր բնակեցման համար 
ընդունարանի ծառայություններ. հոսթելների և 
հյուրատների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192041  (111) 30692
(220) 09.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 09.10.2029
(730) Էրիկ Գուեվորկյան Վիգենի, Երևան, 
Այգեստան փ. 5, տուն 5, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղ վող 
գործա կալություններ. նախաճա շարան ների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառա-
յություններ. ռեստո րանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների վարձակալության ծառայություններ. 

տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. հյուրանոցային ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ. 
մոթելների ծառայություններ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար. ժամանակավոր բնակեցման համար 
ընդունարանի ծառայություններ. հոսթելների և 
հյուրատների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192042  (111) 30693
(220) 09.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 09.10.2029
(730) Էրիկ Գուեվորկյան Վիգենի, Երևան, 
Այգեստան փ. 5, տուն 5, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. ապրանքների մանրածախ 

վաճառք. ապրանքների ցուցադրում. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. գործարար 



ԳՅՈՒՏԵՐ

25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

04 .05 . 2020

տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ.

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. ավտոտնակների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. զբոսաշրջիկների համար տեղեկա-
տվություն. ճանապարհորդությունների տոմ-
սերի ամրագրում. ճանապարհորդական 
շրջագայությունների համար փոխադրում-
ների կազմակերպում. տաքսի ծառայու-
թյուն. ճանապարհորդների փոխադրում. 
վարորդ ների ծառայություններ. տեղեկա-
տվություն փոխադրումների հար-
ցերով. տրանսպորտային միջոցների 
ամրա գրում. ճանապարհորդությունների 
ամրա գրում. ավտոբուսների վարձույթ. ճանա-
պարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում.

դաս 41. գեղարվեստական և մշակութային 
նպատակներով ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում. զվարճությունների կազմա-
կերպում հյուրերի համար. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). ֆիթնես-դասերի անցկացում. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճու-
թյուն կամ կրթություն). Ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու-
թյուններ (զվարճություններ). կոնֆերանս-
ների կազմակերպում և անցկացում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
լուսանկարչություն. զբոսավարի (գիդի) 
ծառայություններ. լեռնային զբոսաշրջության 
իրականացում զբոսավարի ուղեկցությամբ. 
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից 
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ 
ժամանցային ծառայություններ. 

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրա նոցներում, պանսիոններում) 
զբաղ վող գործա կալություններ. նախա-
ճաշա րան ների ծառայություններ. սրճարան-

ների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների վարձակալության 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
հյուրանոցային ծառայություններ. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ. մոթելների ծառայություն-
ներ. սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանի 
ծառայություններ. հոսթելների և հյուրատների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192060 (111) 30694
(220) 11.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 11.10.2029
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտոմեքե-

նաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր և 
կրող մասեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192112  (111) 30695
(220) 17.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 17.10.2029
(730) Արմեն Ասատրյան, ք. Վաղարշապատ, 
Բաղրամյան 24, բն. 5, AM 
(442) 18.11.2019
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(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20192113  (111) 30696
(220) 17.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 17.10.2029
(730) Արմեն Ասատրյան, ք. Վաղարշապատ, 
Բաղրամյան 24, բն. 5, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20192115  (111) 30697
(220) 17.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 17.10.2029
(730) Արմեն Ասատրյան, ք. Վաղարշապատ, 
Բաղրամյան 24, բն. 5, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20192116  (111) 30698
(220) 17.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 17.10.2029
(730) Արմեն Ասատրյան, ք. Վաղարշապատ, 
Բաղրամյան 24, բն. 5, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20192129  (111) 30699
(220) 18.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 18.10.2029
(730) «Էկո թռչնաֆաբրիկա» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, Նոր գեղի, Առնո Բաբաջանյան փ., փակ. 
1, շ. 1, բն. 4, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 
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(526) «ԹՌՉՆԱՖԱԲՐԻԿԱ» և «ԷԿՈ» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կանաչ, բաց և մուգ դեղին, բեժ, շագա-
նակագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձվեր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192168  (111) 30700
(220) 25.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 25.10.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զարուհի 
Հայրապետյան, Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 
69 շ., բն. 12, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) Բացի «ՅՈԳԱ ՏՈՒՆ» արտահայտու թյու-
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, երկնագույն, 
բաց կարմիր, կարմիր, սև և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. մասնավորապես՝ վերա-
կանգնողական հոգեթերապիայի և 
հոգե   թե րապիայի դասընթացների կազմա-
կերպման  ծառայություններ, յոգայի դաս-
ընթացներ, դասընթացներ  ֆիզիոթերապիայով 
և թերապիայով կեցվածքն ու անձին հավա-
սարակշռության մեջ պահելու տեխնիկայի 

վերաբերյալ, բուկլետների հրատարակում, 
խորհրդաժողովների, սեմինարների, քննար-
կումների կազմակերպում՝ հոգեֆիզիկական 
առողջության հարցերի վերաբերյալ, 
հետազոտություններ յոգա-թերապիայի բնա-
գավառում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20192202  (111) 30701
(220) 31.10.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 31.10.2029
(730) «Էլեն-Ալեն» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 
Հանրապետության պող. 8/2, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) Բացի «AQUALER», «АКВАЛЕР» գրա-
ռումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը և 
թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 32. սեղանի ջուր:
____________________

(210) 20192254  (111) 30702
(220) 07.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 07.11.2029
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________
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(210) 20192255  (111) 30703
(220) 07.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 07.11.2029
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գույնով:
(511) 

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ: 

____________________

(210) 20192266  (111) 30704
(220) 08.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 08.11.2029
(730) Չենգ Շին Ռաբըր Ինդ. Քո., Լթդ., TW 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր. դողերի օդախցիկներ 

տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. ավտոմոբիլների դողեր. օդաճնշական 
դողեր. հեծանիվների դողեր. մոտոցիկլետների 
դողեր. պինդ դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 

համար. օդախցիկներ օդաճնշական դողերի 
համար. հեծանիվների անվախուցեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
դողերի օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. երկաթուղային 
շարժակազմերի անիվների կալանդների 
կատարներ. սահելուց պաշտպանող 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների 
դողերի համար. պահպանաշերտեր անվա-
դողերը վերականգնելու համար. անխուց 
դողեր հեծանիվների համար. տրանսպոր-
տային միջոցների դողերի փականներ. 
պահեստային անիվների պատյաններ. 
դողածածկաններ օդաճնշական դողերի համար. 
անվադողերի բութակներ. պոմպեր  դողերի 
համար. կարկատաններ դողերը նորոգելու 
համար.  անխուց դողերի հերմետիկաց-
նող շերտեր. դողերի վերականգնողական 
շերտեր. անիվներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. հեծանիվների անիվներ. 
տրանսպորտային միջոցների հակակշիռներ 
անիվների հավասարակշռման համար. 
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակներ հեծանիվների համար. 
փոխարկիչներ հեծանիվների համար. թամբեր 
հեծանիվների համար. նստոցներ հեծանիվների 
համար. շղթաներ հեծանիվների համար. 
ջրի շշերի բռնիչներ հեծանիվների համար. 
հեծանիվների զամբյուղներ. հակահափշտակիչ 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների վառիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմեքենաների նստոցների 
պատյաններ. պատյաններ տրանսպորտային 
միջոցների ղեկերի համար. ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ) փոխադրման համար 
զանազան նպատակներով. էլեկտրական  
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). հեծա-
նիվներ. էլեկտրական հեծանիվներ, 
մոտոցիկլետներ. էլեկտրական մոտոցիկլետներ. 
ամենագնաց տրանսպորտային միջոցներ. 
կատերներ. թռչող ապարատներ. ամբարձիչով 
սայլակներ.  ջրային սկուտերներ.  գոլֆի 
էլեկտրական սայլակներ. շարժիչներ և 
մոտորներ ցամաքային տրանսպորտային 
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միջոցների համար. մանկասայլակներ. 
գոտիներ  ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների փոխհաղորդակների համար. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
փոխանցատուփեր. հետևի դիտահայե-
լիներ ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
համար. մանկական անվտանգ նստոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. սայլեր. 
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ 
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների), մոտո-
ցիկլետների և հեծանիվների համար. անդա-
մա լույծի բազկաթոռներ. հողմապակիների 
ապակեմաքրիչներ. հեծանիվների ղեկի 
բռնակներ. շարժահաղորդման տուփի լիսեռներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. սայլակներ մթերքների համար։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192280  (111) 30705
(220) 11.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 11.11.2029
(730) Ռաֆաել Կարակաշյան, Երևան, Չարենցի 
40, բն. 20, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. ձկան սուկի. անկենդան ձուկ. 

միս. մսամթերք. խոզապուխտ. խավիար. 
արգանակի խտածոներ. պահածոյացված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան 
օմար. անկենդան ոստրեներ. լանգուստներ 
(անկենդան). անկենդան միդիաներ. բեկոն. 
պահածոյացված սիսեռ. պահածոյացված 

լոբազգիներ. անկենդան կակղամորթներ. 
անկենդան սաղմոն. անկենդան թյուննոս. 
անկենդան ընտանի թռչուն. ձկան հիմքով 
սննդամթերք. պահածոյացված ձուկ. անկենդան 
սղոցաձև ծովամորեխներ. պահածոյացված 
միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. 
խոզի միս. ձկան պահածոներ. մսի պահածո. 
աղը դրած ձուկ. ձկան մուսեր. ձկան մշակված 
խավիար.

դաս 30. համեմունք. թեյ. համեմանք. 
ամոքանք. սոուսներ (համեմունքներ). ադի-
բուդի. կերակրի աղ. բուրավետ պղպեղ. 
մանանեխի փոշի. քացախ. մեղր. մանանեխ. 
պղպեղ. պեստո. շոկոլադապատ ընկույզ. 
կոնֆետներ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
շոկոլադ. քաղցրավենիք. մակարուն (նշով 
թխվածք). հրուշակեղեն:

____________________

(210) 20192291  (111) 30706
(220) 12.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 12.11.2029
(730) «Արմենոպոլիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Լենինգրադյան 50/79, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանա կագույն, կարմիր, կապույտ, ծիրանա-
գույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 
մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. չամիչ. 
պահածոյացված բանջարեղեն. պահածոյաց-
ված հատապտուղներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. չորացրած բանջարեղեն. 
կաթնամթերք. պանիրներ. կաթ. կարագ. 
կաթնաշոռ. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). 
մածուն (թթվեցրած կաթ). շաքարած մրգեր. 
ձվեր. մրգային պահածոներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. բանջարեղենի 
պահածոներ. կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից). չիր.
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դաս 30. համեմանք. թեյ. թեյի 
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ 
տերևներ. համեմունքներ. ամոքանք. մեղր. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ).

դաս 31. թարմ հատապտուղներ. 
ընկույզներ (պտուղներ). սնկեր (չմշակված). 
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
թարմ վարունգ. թարմ մրգեր. պնդուկ (թարմ). 
կարտոֆիլ (չմշակված). խաղող (չմշակված). 
թարմ սպանախ. թարմ դդմիկներ. թարմ սոխ. 
թարմ սխտոր.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիք-
ներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 33. գինիներ: 
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20192292  (111) 30707
(220) 12.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 12.11.2029
(730) «Արմենոպոլիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Լենինգրադյան 50/79, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 

մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. չամիչ. 
պահածոյացված բանջարեղեն. պահածոյացված 
հատապտուղներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. չորացրած բանջարեղեն. 
կաթնամթերք. պանիրներ. կաթ. կարագ. 
կաթնաշոռ. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). 
մածուն (թթվեցրած կաթ). շաքարած մրգեր. 
ձվեր. մրգային պահածոներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. բանջարեղենի 
պահածոներ. կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից). չիր.

դաս 30. համեմանք. թեյ. թեյի 
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ 

տերևներ. համեմունքներ. ամոքանք. մեղր. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ).

դաս 31. թարմ հատապտուղներ. 
ընկույզներ (պտուղներ). սնկեր (չմշակված). 
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
թարմ վարունգ. թարմ մրգեր. պնդուկ (թարմ). 
կարտոֆիլ (չմշակված). խաղող (չմշակված). 
թարմ սպանախ. թարմ դդմիկներ. թարմ սոխ. 
թարմ սխտոր.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիք-
ներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 33. գինիներ: 
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20192293  (111) 30708
(220) 12.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 12.11.2029
(730) «Արմենոպոլիս» ՍՊԸ, Երևան, Լենին-
գրադյան 50/79, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն, կարմիր, կապույտ, ծիրանա գույն և 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 
մուրա բաներ. սառեցրած մրգեր. չամիչ. 
պահածոյացված բանջարեղեն. պահածոյաց-
ված հատապտուղներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. չորացրած բանջարեղեն. 
կաթնամթերք. պանիրներ. կաթ. կարագ. 
կաթնաշոռ. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). 
մածուն (թթվեցրած կաթ). շաքարած մրգեր. 
ձվեր. մրգային պահածոներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. բանջարեղենի 
պահածոներ. կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից). չիր.
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դաս 30. համեմանք. թեյ. թեյի 
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ 
տերևներ. համեմունքներ. ամոքանք. մեղր. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ).

դաս 31. թարմ հատապտուղներ. 
ընկույզներ (պտուղներ). սնկեր (չմշակված). 
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
թարմ վարունգ. թարմ մրգեր. պնդուկ (թարմ). 
կարտոֆիլ (չմշակված). խաղող (չմշակված). 
թարմ սպանախ. թարմ դդմիկներ. թարմ սոխ. 
թարմ սխտոր.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիք ներ. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 33. գինիներ: 
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20192308 (111) 30709
(220) 13.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 13.11.2029
(730) Գուրգեն Վազիրի Սադոյան, Երևան, 
Արշակունյաց 278, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճությունների ծառայու թյուն-

ներ. զվարճությունների և միջոցառումների 
կազմակերպում հյուրերի համար. շոուների, 
համերգների կազմակերպում և անցկացում.

դաս 43. հանրային սննդով ապահովման 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. սրճարանների ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում. 
հյուրանոցների ծառայություններ. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20192358 (111) 30710
(220) 19.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 19.11.2029
(730) «Խելացի կանգառ» ՍՊԸ, Երևան, 
Իսրայելյան 43, բն. 65, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «ԽԵԼԱՑԻ ԿԱՆԳԱՌ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և բաց փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառա-
վարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ գովազդ, 
գովազդային տեքստերի հրատարակում, 
հայտարարությունների փակցնում, տարածք-
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն  եր. 
ճանապարհորդությունների կազմա կերպում, 
մասնավորապես՝ փակ և բաց կանգառներ 
շահագործում, ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, 
տեղեկատվություն երթևեկության վերաբերյալ:

____________________

(210) 20192380 (111) 30711
(220) 20.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 20.11.2029 
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(730) «Ավէ ալ յանս» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 
27/48, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ 

կենդանիների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192381  (111) 30712
(220) 20.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 20.11.2029
(730) «Ավէ ալյանս» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 
27/48, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ կենդա-

նիների համար. անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192382  (111) 30713
(220) 20.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 20.11.2029
(730) «Ավէ ալյանս» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 
27/48, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ կենդա-

նիների համար. անասնաբուժական պատ-
րաստուկներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192383 (111) 30714
(220) 20.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 20.11.2029
(730) «Ավէ ալյանս» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 
27/48, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ կենդա-

նիների համար. անասնաբուժական պատ-
րաստուկներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192443  (111) 30715
(220) 27.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 27.11.2029
(730) «Հ.Ա.Ն.Ս.-ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., 43/4, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
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քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկո-
հոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

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

____________________

(210) 20192450  (111) 30716
(220) 28.11.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 28.11.2029
(730) «Գերմ-Արմ» ՍՊԸ, DE 
(442) 14.01.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ, մուգ կապույտ, մոխրագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական օգնություն:
____________________

(210) 20192466 (111) 30717
(220) 02.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 02.12.2029
(730) «Նորովի ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Տոլբուխինի 3, 11, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կապեր կարճագուլպաների 
համար:

____________________
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(210) 20192471  (111) 30718
(220) 03.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 03.12.2029
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Վերին Արտաշատ, AM 
(540) 

(526) «PREMIUM» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. խոնավ անձեռոցիկներ, մասնա-
վորապես՝ կոսմետիկական միջոցներով 
տոգորված խոնավ անձեռոցիկներ:

____________________

(210) 20192481  (111) 30719
(220) 04.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 04.12.2029
(730) «Արս սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
4/6, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
թանա քագույն, ոսկեգույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար-
ճանքի (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 վար ձույթ 
շոու- ծրագրերի  համար. ժամանցի օբյեկտ ների 
տրամադրում.  զվարճալի  ռադիոհաղոր-
դումներ. տեքստային նյութերի հրապարակում 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. գրքերի 
հրատարակում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ 
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 
տրամադրող գործակալությունների ծառա-
յություններ. 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 ֆիթնես մարզումներ). հանգստի ճամբար-
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ների ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերականացված ներկայացումներ. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամա-
դրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպոր տային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների 
ստու դիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվություն հանգստի հարցերով. ստորջրյա 
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. 
սպորտային սարքավորումների վարձույթ. 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
մարզադաշտերի սարքավորումների վար-
ձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. 
տեսաֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
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-
ղերի կազմակերպում. պարահանդես-
ների կազմա կերպում. ներկայացումն երի 
կազմա կերպում (իմպրեսարիո ների 
ծառա յու թյուններ). խաղադահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում. ձայնային 
սար քավորումների վարձակալություն. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինի. 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. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ 
(զվարճություններ), ոչ ներբեռնելի էլեկտրո-
նային 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 (զվարճանք, 
ժամանց). տեքստերի խմբագրում.  համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր-
ների ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրակերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա-
կան 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 իրականացում 
և առաջնորդում. զգեստավորված դիմակա-
հանդեսների կազմակերպում զվար-
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ճությունների 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 միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետա-
կան ծառայություններ. հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում. ծառա-
յություններ քիմիայի բնագավառում. հետա-
զոտություններ քիմիայի բնագավառում. 
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով. հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում. տեխնիկա-
կան հետազոտություններ. նավթահորերի 
հսկողություն. հետազոտություններ կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա-
զննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևու թաբանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություն-
ներ մեխա նիկայի բնագավառում. 
մանա ծագործական արտադրանքի 
փորձար  կումներ. երկրաբանական հետա-
խուզում. հետազոտություններ երկրա-
բանության 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 ապահով-
ման վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտական 
փորձաքննություն. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-սայթերի). hամակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.  
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն 
վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի 
խնայողության հարցերով. հետազոտություններ 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
բնագավառում. ինտերնետի համար որոնման 
միջոցների տրամադրում. փաստաթղթերի 
թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վերլուծու-
թյուն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
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 ոլորտում 
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խորհրդատվություն. ծրագրային ապա հովում 
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում 
խորհրդատվություն. գիտական հետա-
զոտություններ. սերվերների տեղավորում. 
սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային 
հեռա  պատճենման ծառայություններ. տվյալ -
ների էլեկտրոնային պահպանում.  համակարգ-
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
ամպային տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում.  տեխնոլոգիական հար-
ցերով խորհրդատվություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. հեռահա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. եղա նակի 
տեսության ծառայություններ. համակարգչային 
անվտանգության ոլոր տում խորհրդատվու-
թյուն. տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում. 
ինտերիերի դիզայն. բջջային հեռախոսների 
ապակողպում. համակարգչային համակար-
գերի մոնիտո րինգ անսարքությունները 
բացահայտելու համար. վեբ-կայքերի 
տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում և 
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայություն_
ներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր տում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. համա-
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվ ալների կոտրանքը 
հայտնաբերելու համար. անձնական տվյալ-
ների էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով տեղեկատվության գողությունը 
հայտնաբերելու համար. վարկային քարտերով 
գործարքների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով խարդախությունները 
հայտնաբերելու համար. ծրագրային ապա-
հովման մշակում ծրագրային ապահովման 

հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PAAS).  համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. այցե-
քարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ բնա-
կան աղետների ոլորտում. նավթի. գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտներում 
հետախուզական ծառայություններ. գիտա-
կան և տեխնոլոգիական հետազոտու-
թյուն արտոնա գրային քարտեզագրման 
ոլո րտում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. հետա-
զոտություններ հեռահաղորդակ ցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետա-
զոտություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական 
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում:

____________________

(210) 20192503  (111) 30720
(220) 06.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 06.12.2029
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 14.01.2020
(310) 4560470   (320) 18.06.2019   (330) FR
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20192504  (111) 30721
(220) 06.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 06.12.2029
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 14.01.2020
(310) 4566443 (320) 10.07.2019   (330) FR
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
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(210) 20192505  (111) 30722
(220) 06.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 06.12.2029
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 14.01.2020
(310) 4560471   (320) 18.06.2019   (330) FR
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20192525  (111) 30723
(220) 06.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 06.12.2029
(730) Վիէմուեր, Ինք., US 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային ապա-

հովում մեկից ավելի օպերացիոն համակարգ 
կառավարելու, փորձարկելու և օգտագործելու 
համար և հետը վաճառվող օգտագործման 
էլեկտրոնային ուղեցույցներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում տվյալների 
պահպանման և ցանցային ռեսուրսները 
կառավարելու համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ՏՏ գործընթացների 
ավտոմատացման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում համակարգչային 
ցանցերում հաշվարկային ռեսուրսների 
կառավարման և տեղակայման համար. 
ծրագրային ապահովման հարթակ ցանցի 
վիրտուալացման և անվտանգության համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահով-
ման հարթակ ցանցային հաշվարկային 
ռեսուրսների արդյունավետ բաշխման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
այն է՝ օգտագործողի ինտերֆեյսի ծրագրային 
ապահովում տեղային և համաշխարհային 
ցանցերում օգտագործելու համար, վիրտուալ 

սեղանի ենթակառուցվածքներ կառավարելու 
և ներդնելու ծրագրային ապահովում, 
իսկության որոշման ծրագրային ապահովում 
օգտագործողներին կառավարելու համար. 
օպերացիոն համակարգի ծրագրային 
ապահովում՝ օգտագործվող սերվերներում, 
տվյալների պահեստներում և ցանցերում 
սարքային ռեսուրսները համախմբելու 
և աշխատածրագրերին ներկառուցված 
ծառայություններ տրամադրելու համար՝ 
ծրագրային և սարքային ռեսուրսների 
գործարկման, մշակման և կառավարման 
համար՝ աշխատածրագրերի մատչելիությունը, 
անվտանգությունը և չափափոխելիությունը 
կառավարելու միջոցով. օպերացիոն համա-
կարգի ծրագրային ապահովում ՏՏ ցանցի 
կառավարման գործընթացները կառավարելու և 
ավտոմատացնելու համար՝ ստանդարտացված 
միավորի ստեղծման միջոցով, որը դինամիկ 
կերպով և անխափան տեղափոխում է սերվերի, 
տվյալների պահպանման և ցանցային 
ռեսուրսները՝ առանց աշխատածրագրերի 
օգտագործողների համար սպասարկման 
կորստի. համակարգչային ծրագրեր և հետը 
վաճառվող օգտագործման ուղեցույցներ, այն է՝ 
համակարգչային ծրագրեր, որոնք կառավարում 
են հաշվարկային ռեսուրսները, համակարգչային 
աշխատածրագրերի և ՏՏ ծառայությունների 
մատուցումը և համակարգչային օպերա-
ցիոն համակարգերի ու աշխատածրագրերի 
ձեռքբերումը, ներբեռնումը և ներդրումը. 
հաշվարկային, տվյալների պահպանման և 
ցանցային հնարավորություններով օժտված 
ծրագրորեն սահմանվող ամպային տվյալների 
կենտրոնի ստեղծման և կառավարման համար 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովում.

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառա  յու  թյուններ, այն է՝ համակարգչային 
սարքերի և ծրագրային ապահովման ոլորտում 
դասերի, սեմինարների, կոնֆերանսների 
և վարպետաց դասերի տրամադրում. 
ուսուցման ծառայություններ համակարգչային 
սարքերի և ծրագրային ապահովման 
ոլորտում. վիրտուալ ենթակառուցվածքների, 
տվյալների պահպանման և ցանցերի 
ոլորտում կրթադաստիարակչական դասերի, 
կրթադաստիարակչական սեմինարների, 
կրթադաստիարակչական արտագնա ցուցա-
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դրությունների, կրթադաստիարակչական 
կոն ֆե րանսների և կրթադաստիարակչական 
շնոր հանդեսների կազմակերպում և անցկացում.

դաս 42. տեխնիկական խորհրդա-
տվության և հետազոտության ծառայություն-
ներ համակարգչային ծրագրային ապահովման 
և համակարգչային ցանցերի ոլորտում. 
խորհրդատվական ծառայություններ համա-
կարգչային սարքային և ծրագրային 
համակարգերի նախագծման, ընտրության, 
ներդրման և օգտագործման ոլորտում. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. երրորդ անձանց համար 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
նախագծում, մշակում, տեղակայում, ներդրում, 
վերլուծություն, ինտեգրում և կառավարում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում, ձևափոխում, սպասարկում 
և նորոգում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարմարեցում և կազմաձևում. 
խորհրդատվական ծառայություններ կապված 
վիրտուալ ենթակառուցվածքի, տվյալների 
պահպանման և ցանցի հետ. կառավար-
վող տեղեկատվական տեխնոլոգիական 
ծառա յու թյուններ և գործառնություններ 
երրորդ անձանց համար, այն է՝ վիրտուալ 
ենթակառուցվածքի, ցանցային և տվյալների 
պահպանման ծառայությունների կառավա րում. 
ծառայությունների տրամադրում, այն է՝ երրորդ 
անձանց համար համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղադրում, կառավարում 
և վարում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման վարձույթ. տեխնիկական 
աջակցման ծառայություններ, այն է՝ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
անսարքությունների շտկում. տեխնիկական 
աջակցման ծառայություններ, այն է՝ անսար-
քությունների շտկում համակարգչային 
սարքերի ախտորոշման տեսքով. տեխնիկական 
աջակցման ծառայություններ, այն է՝ 
անսարքությունների շտկում համակարգչային 
սարքերի խնդիրներն ախտորոշելու տեսքով. 
հարթակ որպես ծառայություն (PaaS) 
հաշվարկային, տվյալների պահպանման և 
ցանցային հնարավորություններով օժտված 
ծրագրորեն սահմանվող ամպային տվյալների 
կենտրոնի ստեղծման և կառավարման համար. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 

(SaaS), որը վերահսկում է տվյալների 
կենտրոնի վերջնակետերի բնականոն վարքը 
և տալիս է մուտքային ազդանշան բնականոն 
վարքից շեղում հայտնաբերելու դեպքում. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
(SaaS), որը պարունակում է համակարգչային 
աշխատածրագրերին հարթակային շարժու-
նակություն տրամադրող ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայություն տվյալների պահպանումը և 
ցանցային ռեսուրսները կառավարելու համար. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
ՏՏ գործընթացների ավտոմատացման համար. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայու թյուն 
համակարգչային ցանցերում հաշվարկային 
ռեսուրսների կառավարման և տեղակայման 
համար. կորպորատիվ համակարգչային 
ծառայություններ, այն է՝ չբեռնվող ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր տրամադրում 
համակարգչային ծրագրերի լիցենզիաների 
կառավարման մեջ օգտագործելու համար 
և օգտահաշիվների ու թույլտվությունների 
կառավարման մեջ օգտագործելու համար. 
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամա-
նակավոր տրամադրում՝ հաճախորդին հատուկ 
տեղեկությունների և հաճախորդի ինքնության 
տվյալների մշակման, վավերացման և 
հաշվետվության համար. համակարգչային 
ծառայություններ, այն է՝ վիրտուալ սեղանի 
ենթակառուցվածքի հարթակների նախագծում, 
ծրագրավորում, կառավարում և մշակում. 
վիրտուալ սեղանի ենթակառուցվածքի 
հարթակներում օգտագործման համար 
աշխատածրագրերի նախագծում, ծրա-
գրավորում, կառավարում և մշակում. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
սերվերներում, տվյալների պահեստներում և 
ցանցերում ծրագրային և սարքային ռեսուրս-
ները համախմբելու համար օգտագործվող 
օպերացիոն համակարգի ծրագրային 
ապահովման համար համակարգչային 
ծառայությունների ստեղծում և կառավարում. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
աշխատածրագրերի, ենթակառուցվածքի, 
համա կարգչային ծրագրային ապահովման և 
սարքերի, մշակման հարթակների, ցանցերի 
և տվյալների հիմնապաշարների նախագծում, 
մշակում, ներդրում և կառավարում. 
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համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
աշխատածրագրերի, ենթակառուցվածքի, 
համա կարգչային ծրագրային ապահովման, 
մշակման հարթակների, ցանցերի և 
տվյալների հիմնապաշարների տեխնիկական 
սպասարկում. համակարգչային աշխատա-
ծրագրերի և ՏՏ ծառայությունների ստեղծում, 
կառավարում և մատուցում ինտերնետի և վեբ-
ցանցի կամ ինտրանետի կամ հեռախոսային 
ցանցի կամ բջջային ցանցի միջոցով, այն է՝ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
մշակում. համակարգչային ծառայություններ 
ժամանակաբաշխ ռեժիմում. համակարգչային 
սարքավորումների վարձույթ. համակարգչային 
ծառայություններ վեբ-ցանցի կամ ինտրանետի 
կամ հեռախոսային ցանցի կամ բջջային 
ցանցի միջոցով որպես աշխատածրագրերի 
մատակարար դեպի օգտագործողների 
սահմանած տեղեկությունները, անձնական 
պրոֆիլները  և  տվյալները  մուտք գործելու 
և դրանք մշակելու տեսքով, այն է՝ երրորդ 
անձանց համար աշխատածրագրերի, 
ծրագրային ապահովման, վեբ-կայքերի 
և տվյալների հիմնապաշարների 
տրամադրում, հոսթինգ, կառավարում, 
մշակում և տեխնիկական սպասարկում՝ 
գործարարության արտադրողականության, 
անլար հաղորդակցության, բջջային 
տեղեկատվական հասանելիության և տվյալ-
ների հեռակա կառավարման ոլորտներում՝ 
ձեռքի համակարգիչ ներին, դյուրակիր 
համակարգիչներին, սեղանադիր համա-
կարգիչներին, սերվերներին և բջջային 
էլեկտրոնային սարքերին պարունակության 
անլար առաքման համար. համակարգչային 
ծառայություններ, այն է՝ հաշվարկային 
ռեսուրսների կառավարում և համակարգչային 
աշխատածրագրերի ու ՏՏ ծառայությունների 
մատուցում ինտերնետի և վեբ-ցանցի 
կամ ինտրանետի կամ հեռախոսային 
ցանցի կամ բջջային ցանցի միջոցով, այն 
է՝ վեբ-կայքերի նախագծում, ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր տրամադրում հաշվարկային 
ռեսուրսների կառավարման և համակարգչային 
աշխատածրագրերի ու ՏՏ ծառայությունների 
մատուցման համար. խորհրդատվական 

ծառայություններ բոլոր վերոնշյալ ծառա-
յությունների վերաբերյալ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192539  (111) 30724
(220) 09.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 09.12.2029
(730) Կարեն Ադամյան, Երևան, Քոչարի 27, բն. 
52, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 40. ատամնատեխնիկների ծառա-

յություններ.
դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն. 

ստոմատոլոգիա. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20192554  (111) 30725
(220) 10.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 10.12.2029
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ 
Փրոփըրթի ԱփՍ, DK 
(442) 14.01.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, վարդագույն, կանաչ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն ոչ բուժական. 
քաղցրավենիք, ներառյալ՝ մաստակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20192578  (111) 30726
(220) 13.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 13.12.2029
(730) Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. սուրճի էքստրակտներ. 

բուրավետացված սուրճ. սուրճով ըմպելիքներ. 
սառույցով սուրճ. սուրճի փոխարինիչներ. 
սուրճի փոխարինիչների էքստրակտներ. 
ըմպելիքներ սուրճի փոխարինիչների հիմքով. 
եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. թեյի 
էքստրակտներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
սառույցով թեյ. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. կակաո և կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադ. շոկոլադե արտադրանք. շոկոլադի 
հիմքով ըմպելիքներ. 30-րդ դասին պատկանող 
ըմպելիքներ հացահատիկների հիմքով. շաքար. 
թխվածքաբլիթ. քաղցրավենիք. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
տորթեր. վաֆլիներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
բնական քաղցրացնող նյութեր. հացաբուլկեղեն. 
սննդային ալյուր. հաց. խմորիչներ. փոշիացրած 
խառնուրդ հրուշակեղեն պատրաստելու համար. 
թխվածք. աղանդեր ներառված 30-րդ դասում. 
սառույց. ջրային սառույց. սորբեթ. սառեցված 
քաղցրավենիք. սառեցված հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից. պաղպաղակ. սառեցված աղանդեր. 
սառեցրած յոգուրտ. փոշիներ և կապակցող 
նյութեր, սննդային սառույց և (կամ) ջրային 
սառույց և (կամ) սորբեթ և (կամ) սառեցրած 
քաղցրավենիք և (կամ) սառեցրած հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով և (կամ) 
պաղպաղակ և (կամ) սառեցրած աղանդեր 
և (կամ) սառեցրած յոգուրտ պատրաստելու 
համար. մեղր և  մեղրի փոխարինիչ. հացա-
հատիկներ. հացահատիկներ նախաճաշի 
համար. հացահատիկային սալիկներ. մյուսլի. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. հացահատիկային 
արտադրանք. հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրինձ. մակարոնեղեն. լապշա 
(արիշտա). սննդամթերք պատրաստված 
բրնձից, սննդային ալյուրից, վարսակաձավարի 

կամ  հացահատիկային ալյուրից, նաև ջերմային 
մշակման ենթարկված ճաշատեսակների ձևով. 
պիցաներ. սենդվիչներ. մակարոնեղենային 
արտադրանք և թխելու պատրաստ  քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192584 (111) 30727
(220) 16.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 16.12.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), այն է՝ գինի, հայկական 
կոնյակ (բրենդի), օղի, այդ թվում՝ մրգային:

____________________

(210) 20192587  (111) 30728
(220) 16.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 16.12.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

42

ՄԱՍ 1

42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

04 .05 . 2020

սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192598 (111) 30729
(220) 18.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 18.12.2029
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 
0026, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
շոկոլադ. պաղպաղակ:

____________________

(210) 20192648 (111) 30730
(220) 23.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 23.12.2029

(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, 
Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 

մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. պահա-
ծոյացված բանջարեղեն. ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. պտղամիս. բանջարեղենի հյութեր. 
մշակված ընկույզներ. պահածոյացված ձիթա-
պտուղ. տոմատի խյուս. բանջարեղե նա յին 
աղցաններ. մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ 
սնունդ պատրաստելու համար. ենթամթերքներ. 
մրգակեղև. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ.  
պահածոյացված սնկեր. մրգային չիպսեր. 
սպիրտի մեջ  պահածոյացված մրգեր. մրգային 
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
խնձորի խյուս. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից). տոմատի մածուկ. բադրիջանի 
խավիար. դդմիկի խավիար. մշակված 
պնդուկ.  պահածոյացված հատապտուղներ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն:

____________________

(210) 20192709  (111) 30731
(220) 30.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 30.12.2029
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, 
Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

04 .05 . 2020

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. մուրա-

բաներ. սառեցրած մրգեր. պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
պտղամիս. բանջարեղենի հյութեր. մշակված 
ընկույզներ. պահածոյացված ձիթապտուղ. 
տոմատի խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. 
մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. ենթամթերքներ. 
մրգակեղև. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. մրգային չիպսեր. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. մրգային 
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
խնձորի խյուս. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից). տոմատի մածուկ. բադրիջանի 
խավիար. դդմիկի խավիար. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն:

____________________

(210) 20192711  (111) 30732
(220) 30.12.2019 (151) 30.04.2020
   (181) 30.12.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

մասնավորապես՝ 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, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, 
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, ռոմ, օղի:

____________________

(210) 20200011  (111) 30733
(220) 10.01.2020 (151) 30.04.2020
   (181) 10.01.2030
(730) Հակոբ Կազանջյան, Երևան, Դ. Մալյան 
նրբ., շ. 6, բն. 37, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

բացառությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ 
գինիներ. ալկոհոլային բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար։

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 5920  21.06.2030 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

 5922  21.06.2030 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

 5923  21.06.2030 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

 15754  27.04.2030 «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM

 16467  18.06.2030 Շիմանո Ինք., JP

 16494  04.05.2030 Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB

 16539  01.04.2030 Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY

 17664  01.04.2030 Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY

 17665  01.04.2030 Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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№ 05/1 
04 .05 . 2020

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     09-01                524 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

B24D 3/00            3383  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 05/1 
04 .05 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 2373
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29510
73 (1) Իրավատեր  Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ 
ԷլԹիԴի, Valtakatu 2 PL 226 53101 Lappeen-
ranta, Finland
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սայմաա 
Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, 0001 Երևան, Թումանյան 
փողոց, 24 շենք, բն. 42, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       20.04.2020

____________________
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№ 05/1 
04 .05 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   541 U     28.09.2019
   202 U     08.04.2020
   204 U     07.04.2020
   394U          13.10.2019
   435U          12.10.2019
   543U          09.10.2019
   244U          28.04.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1507   18.09.2019
2234   19.09.2019
3173   19.09.2019
3247   28.09.2019
3250   20.09.2019
3258   19.09.2019
3259   19.09.2019
3274   28.09.2019
3021   14.10.2019
3264   08.10.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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№ 05/1 
04 .05 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

344 S                   22.09.2019
351 S                   16.10.2019
352 S               16.10.2019
353 S           16.10.2019

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 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)
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№ 05/1 
04 .05 . 2020

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01  (11) 3383 (13) A
B24D 3/00

(21) AM20200008 (22) 30.01.2020
(72) Норайр Никоян (AM) 
(73) Норайр Никоян, 0041, Ереван, Атоян 120 
(AM) 
(54) Металлическая связка для изготовления 
абразивного инструмента
(57) Изобретение относится к области 
порошковой металлургии, в частности, к 
составам металлических связок для изготовления 
алмазных инструментов. 

Металлическая связка содержит железо, 
никель, порошок стружки серого чугуна, карбид 
хрома, кобальт, титан и  смесь меди и олова, 
взятых в соотношении 4:1, при следующем 
соотношении компонентов, мас.%: железо - 3,0-
5,5; никель - 11,0-14,0; порошок стружки серого 
чугуна - 12,0-15,0; карбид хрома - 10,0-18,0; 
кобальт - 2,0-7,0; титан - 1,0-5,0 и смесь меди 
и олова, взятых в соотношении 4:1 - остальное. 

Повышается твердость алмазного 
инструмента.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

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 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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№ 05/1 
04 .05 . 2020

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 524  (13) S 
(21) 20190035  (22) 22.11.2019
(72) Ованес Амликян (AM) 
(73) Ованес Азатович Амликян, Ереван, 
Норагавит 1-ая улица, 2-ой тупик, дом 8 (AM) 
(54) Конусообразная тара для молочных 
продуктов

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№05/1

04 .05 . 2020

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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