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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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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 3410 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20180114 (22) 04.04.2017
(72) Ռեյնոլդզ, Մարկ (US), Սմիթ Սթիվեն Ա (US) 
(73) Լոքսո Օնքոլըջի, Ինք. (US) 
(54) (S)-N-(5-(R)-2-(2,5-երկֆտորֆենիլ)-
պիրոլիդին-1-իլ)-պիրազոլո(1,5-a)պիրիմիդին-
3-իլ)-3-հիդրօքսիպիրոլիդին-1-կարբօքսամիդի 
հեղուկ բաղադրություններ
(57) Առաջարկված են (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-
երկֆտորֆենիլ)պիրոլիդին-1-իլ)պիրազոլո[1,5-a]
պիրիմիդին-3-իլ)-3-հիդրօքսիպիրոլիդին-1-
կարբօքսամիդի, դրա դեղագործորեն ընդունելի 
աղերի կամ դրանց համակցության հեղուկ 
բաղադրությունը և նշված հեղուկ բաղադրու-
թյան կիրառումը ցավի, քաղցկեղի, բորբոքման 
և որոշակի վարակիչ հիվանդությունների 
բուժման համար:
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  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 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01  (11) 590 (13) U
A61C 17/00

(21) AM20200027U (22) 04.03.2020
(72) Հայկ Կարենի Մկրտչյան (AM), Մարիամ 
Արմենի Բալասանյան (AM), Բորիս Սերգեյի 
Բալասանյան (AM) 
(73) Հայկ Կարենի Մկրտչյան, 0012, Երևան, 
Հովսեփ Էմինի 80, բն. 19 (AM) 
(54) Ատամնաբուժական ինքնավար ուլտրա-
ձայնային սարքի դեղամիջոցների իրիգացման 
համակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկության 
տեխնիկայի և սարքավորումների մշակման 
բնագավառին: 

Ատամնաբուժական ինքնավար ուլտրա-
ձայնային սարքի դեղամիջոցների իրիգաց-
ման համակարգն ունի հաջորդաբար միմյանց 
խողովակաշարով միակցված առնվազն 
երեքական անոթ և ձեռքով կարգավորվող 
փական, պոմպ՝ իր միացման տվիչով, 
իրիգացվող դեղամիջոցի մատուցման 
կարգավորիչ և վարդակ՝ իր ծայրակալով: 
Համակարգն ունի նաև փականների 
արգելափակման համակարգ և կոլեկտոր: 
Փականների ելքերը խողովակներով միակցված 
են կոլեկտորին, իսկ դրա ելքը՝ պոմպի մուտքին: 

Ընդլայնվում են իրիգացման համա-
կարգի հնարավորությունները, պարզեցվում 
է կառուցվածք և բարձրացվում է ատամնա-
բուժական գործողությունների իրականացման 
արտադրողականությունը, 2 նկ.:

____________________

(51) 2020.01  (11) 591 (13) U
A61C 17/00

(21) AM20200028U (22) 04.03.2020
(72) Հայկ Կարենի Մկրտչյան (AM), Մարիամ 
Արմենի Բալասանյան (AM), Բորիս Սերգեյի 
Բալասանյան (AM) 
(73) Հայկ Կարենի Մկրտչյան, 0012, Երևան, 
Հովսեփ Էմինի 80, բն. 19 (AM) 
(54) Ատամնաբուժական ինքնավար ուլտրա-
ձայնային սարքի դեղամիջոցների իրիգաց ման 
համակարգ

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկու-
թյան տեխնիկայի և սարքավորումների 
մշակման բնագավառին: 

Ատամնաբուժական ինքնավար ուլտրա-
ձայնային սարքի դեղամիջոցների իրիգացման 
համակարգն ունի հաջորդաբար միմյանց 
խողովակաշարով միակցված առնվազն 
երեքական անոթ և կարգավորվող փական, 
պոմպ՝ իր միացման տվիչով, իրիգացվող 
դեղամիջոցի մատուցման կարգավորիչ և 
վարդակ՝ իր ծայրակալով: Կարգավորվող 
փականները էլեկտրամագնիսական են 
և յուրաքանչյուրն ունի միացման տվիչ: 
Համակարգն ունի նաև փականների 
արգելափակման համակարգ և կոլեկտոր: 
Փականների ելքերը խողովակներով միակցված 
են կոլեկտորին, իսկ դրա ելքը՝ պոմպի մուտքին: 

Ընդլայնվում են իրիգացման համակարգի 
հնարավորությունները և բարձրացվում է 
ատամնաբուժական գործողությունների իրա-
կանացման արտադրողականությունը, 1 նկ.:

____________________

(51) 2020.01 (11) 592 (13) U
A61C 8/00

(21) AM20200053U (22) 18.06.2020
(72) Պատրիկ Պահլավյան (AM) 
(73) Պատրիկ Պահլավյան (AM) 
(54) Ատամների իմպլանտացիայի համար 
վիրաբուժական գործիքների հավաքակազմ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
բժշկությանը, մասնավորապես՝ ատամնա-
բուժական իմպլանտոլոգիային:

Ատամների իմպլանտացիայի համար 
վիրաբուժական գործիքների հավաքակազմը 
ներառում է մուկոտոմ, օստեոտոմ, պիլոտային 
գայլիկոններ, վերջնական  գայլիկոններ  և  
իմպլանտաուղղիչ: Գործիքների հավաքակազմը 
ունի նաև հարմարակցիչ հանովի վերջնա-
կան գայլիկոնների համար և տարբեր 
լայնությամբ օղակների տեսքով պատրաստված 
վերջնական գայլիկոնների աշխատանքային 
մասի երկարության կարգավորման 
սահմանափակիչներ: Հարմարակցիչն ունի 
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պոչամաս և գլանաձև իրան: Հարմարակցիչի 
իրանի խոռոչում տեղադրված է զսպանակվող 
տարրի տեսքով կատարված փականային 
ամրակապ՝ վերջնական գայլիկոնների 
պոչամասի հետ մղլակման համար։

Պարզեցվում է ատամների իմպլան-
տացիայի համար վիրաբուժական գործիքների 
հավաքակազմը, նվազեցվում է դրա արժեքը, 6 
նկ.:
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(51) 2020.01  (11) 593 (13) U
A61L 9/00
A61M 16/00
A62B 7/00

(21) AM20200054U (22) 18.06.2020
(72) Սիմոն Հայրապետյան (AM), Արամ Բաղիյան 
(AM), Վալերի Կարապետյան (AM), Կարեն 
Միրզաբեկյան (AM) 
(73) Սիմոն Հայրապետյան, 2202, Կոտայքի 
մարզ, ք. Աբովյան, Նաիրյան փ., 4 շ.,  բն. 40 (AM), 
Արամ Բաղիյան, 0069, ք. Երևան, Յան Ռայնիսի 
փ., 5 շ., բն. 9 (AM), Վալերի Կարապետյան, 
0069, ք. Երևան, Մինաս Ավետիսյան 4-րդ փ., 
6 շ., բն. 39 (AM), Կարեն Միրզաբեկյան, 2304, 
Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Միկրոշրջան 112 
շ., բն. 21 (AM) 
(54) Անհատական պաշտպանիչ միջոց վիրու-
սային վարակների դեմ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
հակավարակային անհատական պաշտպանիչ 
միջոցներին, մասնավորապես՝ օդակաթիլային 
եղանակով փոխանցվող վիրուսներից, 
վիրուսային հիվանդություններից (գրիպի 
և կորոնավիրուսի տարբեր տեսակներից) 
պաշտպանվելու միջոցներին, և կարող է 
օգտագործվել որպես մարդկանց շնչառական 
համակարգի անհատական   պաշտպանության 
միջոց՝ օդակաթիլային ճանապարհով 
փոխանցվող վիրուսային և բակտերիալ 
վարակներից:  

Անհատական   պաշտպանիչ միջոցն  ունի 
իրան, իրանին ամրակցված օպտիկական 
թափանցիկ դիմային մակերևույթ, ամրակա պեր, 
օդի անցուղիներ,  էլեկտրական մարտկոցների 
բլոկ և դրան միացված լուսադիոդներ։ Օդի 
անցուղիները տեղակայված են դիմային 
մակերևույթի քունքային հատվածների 
աջ ու ձախ մասերում և կատարված են 
ուլտրամանուշակագույն տիրույթի համար 
թափանցիկ խողովակների տեսքով, ընդ որում, 
լուսադիոդները տեղակայված են թափանցիկ 
խողովակների արտաքին պատերին: Ընդ որում, 
օպտիկական թափանցիկ դիմային մակերևույթը 
կատարված է օպտիկական ճառագայթների 
համար կիսաթափանցիկ՝ մասնակի հայելա-
պատման միջոցով: Իրանի՝ դեմքի հետ 
անմիջապես շփվող մակերևույթը լատեքսային 
նյութից է: Թափանցիկ խողովակները 
կվարցե նյութից են: Լուսադիոդների 
ճառագայթման ալիքի երկարությունը 220-
285 նմ է: Թափանցիկ խողովակների 
արտաքին պատերին լրացուցիչ տեղադրված 
են անդրադարձիչներ՝ ճառագայթման ալիքի 
220-285 նմ երկարությամբ: Միջոցը լրացուցիչ 
ունի էլեկտրական մարտկոցների բլոկին 
միացված հատուկ կլիմայական պայմանների 
ապահովման համակարգ և օդամղման 
համակարգ և դեպի արտաքին միջավայր 
օդի բաց թողնման հետադարձ փականների 
համակարգ: 

Ապահովվում է անձի բարձր մակարդակի 
պաշտպանություն ցանկացած օդակաթիլային 
եղանակով փոխանցվող վիրու սային և 
մանրէային հիվանդություններից, գրիպի 
այնպիսի վիրուսներից, ինչպիսիք են խոզի 
գրիպը՝ H1N1, կորոնավիրուսները՝ այդ թվում՝ 
նոր COVID-19-ը՝ SARS-CoV-2-ը։ Ստեղծվում է 
վարակիչ վիրուսներն ոչնչացնող  անհատական 
պաշտպանիչ միջոց և վարակազերծիչ ու 
մանրէազերծիչ  համակարգ:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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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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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-03 (11) 532  (13) S 
(21) 20200010  (22) 07.05.2020
(72) Ալի Ուլքեր (BE) 
(73) Գոդիվա Բելջըմ Բ.Վ./Ս.Ռ.Լ. (BE) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Կոնֆետների տուփ (4 տարբերակ)
(55) 
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____________________
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(51) 09-05 (11) 533 (13) S
(21) 20200009  (22) 07.05.2020
(72) Ալի Ուլքեր (BE) 
(73) Գոդիվա Բելջըմ Բ.Վ./Ս.Ռ.Լ. (BE) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Կոնֆետի փաթաթվածք (4 տարբերակ)
(55) 
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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
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(210) 20191193  (111) 31528
(220) 06.06.2019 (151) 29.09.2020
   (181) 06.06.2029
(730) «Դվին» հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸ, 
Երևան, Պարոնյան 40, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների, ռեստորանների և 

բարերի ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191959  (111) 31529
(220) 30.09.2019 (151) 29.09.2020
   (181) 30.09.2029
(730) «Պռո - գրես» ՍՊԸ, Երևան, Բակունցի 11, 
բն. 16, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «ACCOUNTING & CONSULTING» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 35. խորհրդատվություն հաշվա-

պահության օրենսդրությանը վերաբերվող 
գործող իրավական ակտերի մասին.

դաս 45. իրավաբանական   ծառայություններ:
____________________

(210) 20192571  (111) 31530
(220) 13.12.2019 (151) 29.09.2020
   (181) 13.12.2029
(730) Փարք Գլոուբըլ Հոլդինգզ, Ինք., US 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների, բարերի և 

ռեստորանների ծառայություններ. սենյակների, 
դահլիճների ամրագրման ծառայություններ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192649 (111) 31531
(220) 24.12.2019 (151) 29.09.2020
   (181) 24.12.2029
(730) «Եղվարդի նեկտար» ՍՊԸ, ք. Եղվարդ, 
Սաֆարյան փ., տուն 15, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրա-

յին ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. վիսկի. 
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սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20192682  (111) 31532
(220) 26.12.2019 (151) 29.09.2020
   (181) 26.12.2029
(730) Վանուշ Պետրոսյան, Երևան, Հրաչյա 
Քոչար 24, բն. 9, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ 
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրական 
ժամացույցներ. փողկապների սեղմիչներ. 
մետաղադրամներ. ալմաստներ. թելեր 
ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք իրեր). 

ժամացույցների իրաններ. իրիդիում. 
թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ 
սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
սև սաթ. ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ 
(թանկարժեք իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի 
ժամացույցներ. ձիթակն (թանկարժեք քար). 
պերիդոտ. չմշակված կամ դրոշմահատված 
ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք 
իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք 
քարեր. պլատին (մետաղ). ռոդիում. 
ռութենիում. արձաններ ազնիվ մետաղներից. 
ստրաս (արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). 
ազնիվ մետաղների համահալվածքներ. 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). 
գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղներից. 
տուփեր ազնիվ մետաղներից. ականջօղեր. 
թևքաճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ 
մետաղներից. արձանիկներ. պատկերներ 
ազնիվ մետաղներից. գրպանի կամ ձեռքի 
ժամացույցների իրաններ. գնդասեղներ (թան-
կարժեք իրեր). փողկապների գնդասեղներ. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. օղակներ 
բանալիների համար (անջատովի օղակներ 
կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի 
համար). անմշակ կամ դրվագված արծաթեղեն. 
կլուազոնե տեխնոլոգիայով պատրաստված 
իրեր. զարդատուփեր. ուլունքներ թանկարժեք 
և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստելու 
համար. օղլակներ թանկարժեք իրերի համար. 
նախապատրաստվածք (գրունտովկա) թան-
կարժեք իրերի համար. գլանիկներ թանկարժեք 
իրերի համար. անջատովի օղակներ 
թանկարժեք մետաղներից բանալիների 
համար. նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի 
համար. ասեղնագործած ապարանջաններ 
մանածագործվածքից (թանկարժեք իրեր).

դաս 35. ժամացույցների և թանկարժեք 
իրերի վաճառքի սրահների ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20200086 (111) 31533
(220) 22.01.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 22.01.2030
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(730) «Արմենիան լիզինգ քամփնի ՈւՎԿ ՓԲԸ», 
Երևան, Վ. Վաղարշյան շ. 12. 11, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «ARMENIAN», «LEASING» և «COMPANY» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կապույտ, երկնագույն, կապույտ և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական վարձակալություն:
____________________

(210) 20200332 (111) 31534
(220) 21.02.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 21.02.2030
(730) Անաիդա Հարությունյան, Երևան, Լեոյի 7, 
բն. 2, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մոխրագույն, սպիտակ, կարմիր և սև 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 24. գործվածքներ և նրա 

փոխարինիչներ. սպիտակեղեն տնային 
տնտեսության համար, մասնավորապես` 
գործվածքներ, մարմաշ (գործվածք). 
մանածագործական նյութեր. հենք (կանվա) 
ասեղնագործության կամ ջուլհակագործության 
համար. բամբակե գործվածքներ. անկողնու 
ծածկոցներ. ներքնակերեսներ. ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր. սպիտակեղենի գործվածքներ. 
սավաններ. պատանքներ. աղվափետուրից 
վերմակներ. նախշավոր գործվածքներ ասեղնա-
գործության համար. ֆլանել. բայկա (խավոտ 
գործվածք). բումազե. բրդե գործվածքներ. 
վուշե գործվածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. 
սրբիչներ մանածագործվածքից. բարձերեսներ. 
գործվածքներ արհեստական մետաքսից. 
մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. տրիկոտաժե 
գործվածքներ. չիթ. պատյաններ բարձերի 
համար. վերմակներ. ծածկոցներ. նյութեր 
մանածագործվածքի համար. գործվածքից 
տակաշորեր. խանձարուրներ մանկիկների 
համար. վերմակներ տնային կենդանիների 
համար. ծրարներ նորածինների համար. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,  
մասնավորապես` կոշկեղեն, բաղնիքի 
հողաթափներ, քրտինք կլանող երկար 
գուլպաներ, բերետներ, բլուզներ, կեպիներ՝ 
որպես գլխարկներ, տրիկոտաժեղեն, 
ներքնազգեստ, խալաթներ, կարճագուլպաներ, 
շապիկներ (բլուզներ), կոմբինեզոններ 
(հագուստ), պատրաստի հագուստ, մանկական 
վարտիքներ (ներքնազգեստ), ականջակալ-
ներ (հագուստ), բրիջիներ, տաբատներ, 
վերնազգեստ, տրիկոտաժե հագուստ, 
շրջազգեստներ, նորածնի օժիտ (հագուստ), 
պիժամաներ, զգեստներ, կրծկալներ, 
վերարկուներ, մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների, 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ, գոտի-քսակներ 
(հագուստ), սարաֆաններ, ասեղնագործ 
հագուստ:

____________________
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(210) 20200382 (111) 31535
(220) 26.02.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 26.02.2030
(730) «Սլիպ Լայն» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Իսակովի 
52/3, բն. 16, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 20. ներքնակներ:

____________________

(210) 20200448 (111) 31536
(220) 05.03.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 05.03.2030
(730) «Սպայկա» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
պողոտա 252, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

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

դաս 29. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. 
պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. պտղամիս. միս. 
յոգուրտ. 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. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգե գործական և անտառային մթերքներ. թարմ 
հատապտուղներ. ընկույզներ (պտուղներ). 
չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. սնկեր 
(չմշակված). չմշակված կիտրոններ. թարմ 
վարունգ. թարմ բանջարեղեն. թարմ մրգեր. 
թարմ նարինջներ. խաղող (թարմ). նուշ 
(պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
սածիլներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). 
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20200452 (111) 31537
(220) 05.03.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 05.03.2030
(730) «Ին-Վի» ՍՊԸ, Երևան, 0018, Տիգրան 
Մեծի պողոտա 33/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(526) «CABEL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 9. մալուխներ, որոնք ընդգրկված 

են 9-րդ դասում. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. էլեկտրական մալուխների 
պարուտակներ. նյութեր էլեկտրահաղորդման 
գծերի համար (լարեր, մալուխներ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200473 (111) 31538
(220) 10.03.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 10.03.2030
(730) Արարատի «Աբրիկոն» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Արարատ, Սահյան փ. 8, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղեր, մասնավորապես՝ 

ծիրանի կորիզի սննդային յուղ, քնջութի 
սննդային յուղ, կտավատի սննդային յուղ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200485 (111) 31539
(220) 11.03.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 11.03.2030
(730) Աննա Վարդազարյան Ֆեոդորի, Երևան, 
Բագրատունյաց 51, բն. 16, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 25. խալաթներ. համազգեստ. կեպիներ՝ 

որպես գլխարկներ. գլխանոցներ (հագուստ). 
տրիկոտաժեղեն. փողկապներ. տաբատներ. 
ձեռնոցներ (հագուստ). տրիկոտաժե հագուստ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. գոգնոցներ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). կարճաթև (T-անձ) 
մայկաներ. ժապավենակապ փողկապներ 
լայն եզրերով. գոտի-քսակներ (հագուստ). 
գլխարկներ.

դաս 35. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ- կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում.

դաս 40. հագուստի կարում. գործվածքների 
ձևում. դերձակների ծառայություններ. ասեղնա-
գործում. հագուստի ձևափոխում.

դաս 42. արդյունաբերական դիզայն. 
մանածագործական արտադրանքի փորձար-
կումներ. հագուստի մոդելավորում. գեղար-
վեստական դիզայն. նոր արտադրատեսակ ների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական ձևավորում 
(արդյունաբերական դիզայն):

____________________

(210) 20200486 (111) 31540
(220) 11.03.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 11.03.2030
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 20, բն.1, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ գինի, օղի և հայկական կոնյակ 
(բրենդի).
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դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. սրճա-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20200493 (111) 31541
(220) 11.03.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 11.03.2030
(730) «Հոթել ալֆա» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 
4-րդ նրբ., շ. 5, բն. 40, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(526) «HOTEL» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում:

____________________

(210) 20200546 (111) 31542
(220) 16.03.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 16.03.2030
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. հոտավետ խառնուրդներ. կոսմե-

տիկական պատրաստուկներ. արդուզարդի 
պարագաներ.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ 
և պատրաստուկներ. դեղագործական 
արտադրանք. բժշկական արտադրանք. 
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ արտադրանք 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար. ֆունգիցիդներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20200547 (111) 31543
(220) 16.03.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 16.03.2030
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. հոտավետ խառնուրդներ. կոսմե-

տիկական պատրաստուկներ. արդուզարդի 
պարագաներ.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ 
և պատրաստուկներ. դեղագործական 
արտադրանք. բժշկական արտադրանք. 
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ արտադրանք 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար. ֆունգիցիդներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20200549 (111) 31544
(220) 17.03.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 17.03.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հռիփսիմե 
Մարոնյան, Երևան, Բաշինջաղյան 158, շ. 2, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. համազգեստ.
դաս 40. դերձակների ծառայություններ.
դաս 41. գործնական հմտությունների 

ուսուցում.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում:

____________________
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(210) 20200557 (111) 31545
(220) 18.03.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 18.03.2030
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.04.2020
(540) 

(526) «RED» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի  ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծծելու ծխախոտ 
«սնյուս». սիգարետներ, ծխագլանակներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. ծխախոտաթուղթ, 
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200632 (111) 31546
(220) 01.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 01.04.2030
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2020
(540) 

(526) «M» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղնե-
րից). լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200633 (111) 31547
(220) 01.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 01.04.2030
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2020
(540) 

(526) «S» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200638 (111) 31548
(220) 02.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 02.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» բառից 
և «RA» տառակապակցությունից ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, բաց և մուգ կարմիր, սև, կրեմագույն, 
մոխրագույն և բաց վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. լուծվող սուրճ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200639 (111) 31549
(220) 02.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 02.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» 
բառից և «RA» տառակապակցությունից 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
բաց և մուգ դեղին, կարմիր, սև, կրեմագույն և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. լուծվող սուրճ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200640 (111) 31550
(220) 02.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 02.04.2030

(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) «Hot Choco» և «ARMENIA» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, բաց և մուգ շագանակագույն, 
կարմիր, դեղին, բաց դեղին, կրեմագույն, սև և 
մոխրագույն  գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. լուծվող շոկոլադի խառնուրդ. տաք 
շոկոլադ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200641  (111) 31551
(220) 02.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 02.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 
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(526) «Dark Choco» և «ARMENIA» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, դեղին, 
բաց և մուգ դեղին, կարմիր, սև, մոխրագույն և 
կրեմագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. լուծվող շոկոլադի խառնուրդ. տաք 
շոկոլադ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200642 (111) 31552
(220) 02.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 02.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» բառից 
և «RA» տառակապակցությունից ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց և մուգ կապույտ, կարմիր, սև, 
կրեմագույն, մոխրագույն և երկնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. լուծվող սուրճ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200681 (111) 31553
(220) 09.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 09.04.2030
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո-

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

____________________

(210) 20200683 (111) 31554
(220) 10.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 10.04.2030
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո-

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

____________________

(210) 20200698 (111) 31555
(220) 13.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 13.04.2030
(730) Մայլն Սփեշըլթի Լ.Փ., US 
(442) 16.06.2020
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

տուբերկուլյոզի բուժման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200705 (111) 31556
(220) 16.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 16.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» բառից 
և «RA» տառակապակցությունից ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մոխրագույն, սպիտակ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. աղացած սուրճ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200707 (111) 31557
(220) 16.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 16.04.2030

(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» բառից 
և «RA» տառակապակցությունից ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մուգ և բաց կանաչ, սպիտակ, սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. աղացած սուրճ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200711  (111) 31558
(220) 16.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 16.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» բառից 
և «RA» տառակապակցությունից ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է սև, կարմիր, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. աղացած սուրճ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200712  (111) 31559
(220) 16.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 16.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» բառից 
և «RA» տառակապակցությունից ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ, դեղին, սպիտակ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. աղացած սուրճ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200713  (111) 31560
(220) 16.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 16.04.2030

(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) «ARMENIA» բառը և ® խորհրդանիշը 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. աղացած սուրճ. 
բոված հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. սուրճի հումք. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. տաք 
շոկոլադ. կակաո. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. թեյ. լուծվող 
թեյ. սառը թեյ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. պղպեղ. հատիկավոր սև պղպեղ. 
աղացած սև պղպեղ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200736 (111) 31561
(220) 22.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 22.04.2030
(730) ԷֆՍիԷյ ՅուԷս ԷլԷլՍի, US 
(442) 18.05.2020
(540) 
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(511) 
դաս 12. շարժիչներ ցամաքային տրանս -

պորտային միջոցների համար. էլեկտրա-
շարժիչներ ցամաքային տրանս պորտային 
միջոցների համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200748 (111) 31562
(220) 22.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 22.04.2030
(730) «Ռոքարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ 
թաղ. 44/1, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, չորացված և 
ջերմամշակված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. 
մուրաբա և կոմպոտ:

____________________

(210) 20200758 (111) 31563
(220) 28.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 28.04.2030
(730) «Խաչումյան» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք,  
Բակունցի 1-ին նրբ., շ. 3/2, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

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

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա. պլաստիկ վիրաբուժություն:

____________________

(210) 20200768 (111) 31564
(220) 29.04.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 29.04.2030
(730) «Թի Էս քնսթրաքշն» ՓԲԸ, Երևան, 
Շենգավիթ, Արտաշիսյան 105/1, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «construction» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. բետոն, ասֆալտ.
դաս 37. բետոնի, ասֆալտի մատա-

կարարում. ճանապարհների վերանորոգում 
և շինարարություն. բնակելի, առևտրային, 
արտադրական և արդյունաբերական նշա նա-
կության շենքերի և շինությունների կառուցա-
պատում:

____________________

(210) 20200794 (111) 31565
(220) 04.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 04.05.2030
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, US 
(442) 18.05.2020
(310) 2019755630   (320) 01.11.2019   (330) RU
(540) 
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(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

ներառյալ՝ գազավորված ըմպելիքներ և 
էներգետիկ ըմպելիքներ. օշարակներ, 
խտանյութեր, փոշիներ և բաղադրանյութեր 
ըմպելիքների, այդ թվում՝ գազավորված 
ըմպելիքների և էներգետիկ ըմպելիքների 
պատրաստման համար. գարեջուր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200839 (111) 31566
(220) 11.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 11.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Բարսեղյան 
Գեղամի, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Նոր 
թաղամաս, շ. 3/31, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. միցելյար ջուր. պատրաստուկներ 

լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակ-
ների համար. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, չոր շամպուններ. 
մատիտներ հոնքերի համար. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. շրթներկեր  
կոսմետիկական նպատակների համար. 
դիմափոշի. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. շամպուններ. կոսմետիկական վազե-
լին. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. կոսմետիկական 

հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական մատիտներ. թարթիչների 
տուշ՝ ներկ. միջոցներ գրիմ անելու համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. շրթներկ. կոսմետիկական դիմակներ:

____________________

(210) 20200845 (111) 31567
(220) 12.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 12.05.2030
(730) Մարիամ Մոմճյան Ռաֆայելի, Երևան, Զ. 
Սարկավագի 123, բն. 36, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորա-
պես՝ սրճարանների ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, ռեստո-
րանների ծառայություններ, բարերի ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20200846 (111) 31568
(220) 12.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 12.05.2030
(730) Մարիամ Մոմճյան Ռաֆայելի, Երևան, Զ. 
Սարկավագի 123, բն. 36, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, ալկոհոլային բաղա-
դրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար, մասնավորապես՝ գինիներ, փրփրուն 
գինիներ, բրենդի, օղի, մրգային օղիներ, 
թրմօղիներ, ջին, վիսկի:

____________________
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(210) 20200849 (111) 31569
(220) 12.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 12.05.2030
(730) Մարիամ Մոմճյան Ռաֆայելի, Երևան, Զ. 
Սարկավագի 123, բն. 36, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

բացա ռությամբ գարեջրի, ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար, մասնավորապես՝ գինիներ, փրփրուն 
գինիներ, բրենդի, օղի, մրգային օղիներ, 
թրմօղիներ, ջին, վիսկի: 

____________________

(210) 20200850 (111) 31570
(220) 12.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 12.05.2030
(730) Մարիամ Մոմճյան Ռաֆայելի, Երևան, Զ. 
Սարկավագի 123, բն. 36, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված. 
սառեցված. չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. 
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ. 
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի, ալկոհոլային բաղա-
դրություններ ըմպելիքներ
 պատրաստելու համար, մասնավորապես՝ 
գինիներ, փրփրուն գինիներ, բրենդի, օղի, 
մրգային օղիներ, թրմօղիներ, ջին, վիսկի.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում, մասնավո-
րապես՝ սրճարանների ծառայություն ներ, 

նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ռես տորանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ:  

____________________

(210) 20200851 (111) 31571
(220) 12.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 12.05.2030
(730) Մարիամ Մոմճյան Ռաֆայելի, Երևան, Զ. 
Սարկավագի 123, բն. 36, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, ալկոհոլային բաղա-
դրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար, մասնավորապես՝ գինիներ, փրփրուն 
գինիներ, բրենդի, օղի, մրգային օղիներ, 
թրմօղիներ, ջին, վիսկի:

____________________

(210) 20200863 (111) 31572
(220) 14.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 14.05.2030
(730) «Լեվել գուդ» ՍՊԸ, Երևան, Եղիշե 
Թադևոսյան 17/1, բն. 11, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ալկոհոլային խմիչքների մանրա-
ծախ վաճառք:

____________________
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(210) 20200883 (111) 31573
(220) 19.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) «Ռևալքոն»  ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. 
Գորիս, Մ. Խորենացու 157, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառայու-

թյուններ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների, արդյունաբերական 
հետազոտությունների և արդյունաբերական 
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության 
և նույնականացման ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման նախագծում և մշակում:

____________________

(210) 20200906 (111) 31574
(220) 19.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիլվա Ավետիս-
յան Տիգրանի, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, 
Մինասյան 2/17, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. ներմուծման-արտահանման 

գործա կալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
շուկայի ուսումնասիրություն. սպառողնե-
րին առևտրային տեղեկատվության և 
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում:

____________________

(210) 20200915  (111) 31575
(220) 21.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 21.05.2030
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20200932 (111) 31576
(220) 25.05.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 25.05.2030
(730) Մ/Ս Թեջ Րամ Դհարամ Փաուլ, IN 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկիներ. ծամելու ծխախոտ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200969 (111) 31577
(220) 01.06.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 01.06.2030
(730) Փֆայզեր Այըրլենդ Ֆարմասյութիքլզ, IE 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր։ 

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(210) 20200982 (111) 31578
(220) 01.06.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 01.06.2030
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200983 (111) 31579
(220) 01.06.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 01.06.2030
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200984 (111) 31580
(220) 01.06.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 01.06.2030
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
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համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200985 (111) 31581
(220) 01.06.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 01.06.2030
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 

պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20201000  (111) 31582
(220) 03.06.2020 (151) 29.09.2020
   (181) 03.06.2030
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և արտադրանք։  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6047  25.10.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6048  30.10.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6050  30.10.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6051  30.10.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6198  04.09.2030 Նյու Զիլենդ Միլք Բրենդս Լիմիթիդ, NZ

6286  16.08.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

15844 21.06.2030 «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM

15845 21.06.2030 «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM

15882 24.05.2030 «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM

15917 09.03.2030 «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ,

    ք. Աշտարակ, Նարեկացի 18, AM

16242 10.06.2030 «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

16243 10.06.2030 «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

16385 07.09.2030 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

    ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM

16421 22.09.2030 «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM

16534 29.09.2030 «Արթստեփ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բուդաղյան 1, AM

16535 29.09.2030 «Արթստեփ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բուդաղյան 1, AM

16567 16.09.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 0607, 

    ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

16635 26.10.2030 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,

    ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM

16647 17.07.2030 Էմիրեյթս Թելեքոմունիքեյշնս Քորփորեյշն, AE

16715 20.07.2030 Սիլվերլայն Էնդյուսթրի Վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

16731 29.10.2030 Անեստ Իվատա Քորփորեյշն ընկերություն, JP

16779 30.11.2030 «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Վերին Արտաշատ, AM

16805 04.11.2030 «Արմ պլաստ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար, AM

16806 04.11.2030 «Երէներգո» ՓԲԸ, Երևան, Եկմալյան 6, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

16856 01.11.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

16862 16.11.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

16943 11.10.2030 Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY

16944 11.10.2030 Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY

16974 01.07.2030 Աստելլաս Դոյչլանդ Գմբհ, DE

16975 16.07.2030 Աստելլաս Դոչլենդ ԳմբՀ, DE

17047 30.12.2030 Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US

17106 09.09.2030 «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

    գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM

17382 18.11.2030 «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

    ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM

17529 01.02.2031 ԻՏՈ Գրուփ Քորփորեյշն, CN
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

09-03                532 S

09-05                533 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 31/00          3410  A

A61C 17/00          590 U

A61C 17/00          591 U

A61C 8/00           592 U

A61L 9/00           593 U

A61M 16/00         593 U

A62B 7/00           593 U
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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 2433
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 27954
73 (1) Լիցենզատու «Արմլոգիստիկ» ՍՊԸ, 
Երևան, Ֆրունզե 6/1, բն. 42, AM
73 (2) Լիցենզառու «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Նոր Արեշ 26 փ., 83 տ., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը           ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը Ապրանքային նշանի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի

Հանրապետություն
Գրանցված է                        09.09.2020

____________________

Գրանցում No 2434
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12085
73 (1) Իրավատեր  ԳՍՔ Քնսյումր Հելթքեըր 
Ս.Ա., Route de l Etraz, 1197, Prangins, Switzer-
land, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ստադա 
Արցնայմիտել ԱԳ, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad 
Vilbel, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         09.09.2020

____________________

Գրանցում No 2435
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22211, 3297, 3756, 7423
73 (1) Իրավատեր  ԳլաքսոՍմիթՔլայն 
Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, GB

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ստադա 
Արցնայմիտել ԱԳ, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad 
Vilbel, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          09.09.2020

____________________

Գրանցում No 2436
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14650, 14651
73 (1) Իրավատեր  Ջենզիմ Քորփորեյշն, 
Մասաչուսետսի նահանգ, 50 Binney Street, 
Cambridge, Massachusetts 02142, United States of 
America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բաքսթեր 
Ինթրնեշնլ Ինք., One Baxter Parkway, Deerfield, 
IL 60015, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          09.09.2020

____________________

Գրանցում No 2437
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29392
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Մեյմարյան Սարգիս, Երևան, Արշակունյաց 
39/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Լյուքս 
Տեքստիլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 
Քասախ, Փարաջանովի փող. 2, տուն 10/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է              11.09.2020

____________________
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Գրանցում No 2438
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14505, 14535
73 (1) Իրավատեր Թոմսըն Ռեութերս Գլոբալ 
Ռիսորսիզ Անլիմիթիդ Քամփնի, Landis+Gyr-
Strasse 3, 6300 Zug, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թոմսըն 
Ռոյթըրս Էնթրփրայս Սենթր ԳմբՀ, Landis+Gyr-
Strasse 3, 6300 Zug, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         11.09.2020

____________________

Գրանցում No 2439
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1528, IR 772868, IR 
988411, IR 1226074
73 (1) Լիցենզատու  Բ.Ս.Ա., Սոսիետե Անոնիմ 
ա Դիղեկտուաղ է Կոնսեյ դը Սյուղվեյանս, 
33 Avenue du Maine-Tour Maine Montparnasse 
75015, Paris, France, FR
73 (2) Լիցենզառու  «ԼԱԿՏԱԼԻՍ ԱՐՄԱ» ՍՊԸ, 
ՀՀ, ք. Երևան, Այասի 10/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.09.2020

____________________

Գրանցում No 2440
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7712
73 (1) Իրավատեր «Ինտերնեյշնլ Մասիս 
Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
«Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       16.09.2020

____________________

Գրանցում No 2441
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5446
73 (1) Իրավատեր  «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ինտերնեյշնլ 
Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0802, ք. Մասիս, 
Հրանտ Վարդանյան փ. 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.09.2020

____________________

Գրանցում No 2442
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4117
73 (1) Իրավատեր  Տակեդա Ավստրիա ԳմբՀ, 
St.. Peter Str. 25 AT-4020 Linz, Austria, AT
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Նիժեգորոդսկիյ քիմիկո-
ֆարմացեվտիչեսկիյ զավոդ», Salganskaya St., 
7, Nizhny Novgorod, RU-603950, Russian Fed-
eration
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.09.2020

____________________

Գրանցում No 2443
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19926
73 (1) Իրավատեր  Տակեդա ԳմբՀ, Byk-Gul-
den-Str, 2, 78467 Konstanz, Deutschland, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Նիժեգորոդսկիյ քիմիկո-
ֆարմացեվտիչեսկիյ զավոդ», Salganskaya St., 
7, Nizhny Novgorod, RU-603950, Russian Fed-
eration
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.09.2020

____________________



46

 

46

№ 10/1 
01 . 10 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 2444
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16024, 16025
73 (1) Իրավատեր  Տակեդա Ֆարմասյութիքլզ 
Ինթըրնեշնլ ԱԳ, Thurgauerstrasse 130, 8152 
Glattpark-Opfikon (Zurich), Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Նիժեգորոդսկիյ քիմիկո-
ֆարմացեվտիչեսկիյ զավոդ», Salganskaya St., 
7, Nizhny Novgorod, RU-603950, Russian Fed-
eration
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.09.2020

____________________

Գրանցում No 2445
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No IR 760818, 880549
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Մասլոէկստրակցիոննիյ 
զավոդ Յուգ Ռուսի», Tolstogo sq., 8, 344037 
Rostov-on-Don, Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Զոլոտայա Սեմեչկա», 
Tolstogo sq., 8, 344037 Rostov-on-Don, Russian 
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.09.2020

____________________

Գրանցում No 2446
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No IR 1021490
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 

Օտվետստվեննոստյու «Մասլոէկստրակցիոննիյ 

զավոդ Յուգ Ռուսի», Tolstogo sq., 8, 344037 
Rostov-on-Don, Russian Federation, RU

73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Զոլոտայա Սեմեչկա», 
Tolstogo sq., 8, 344037 Rostov-on-Don, Russian 
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.09.2020

____________________

Գրանցում No 2447
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21367, 21772
73 (1) Իրավատեր Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ 
ԷլԹիԴի, Valtakatu 2 PL 226 53101 Lappeen-
ranta, Finland, FI
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                         22.09.2020

____________________

Գրանցում No 2448
Արտոնագրի ոչ բացառիկ լիցենզիա
73 (1) Լիցենզատու  Օբշչեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 
«ՖԱՐՄԻՆՏԵՐՊՐԱՅՍԵԶ», 42 Bolshoy Blvd., 
Building 1, office 771, 772, Skolkovo Innovation 
Centre, Moscow, 121205, Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու  Օբշչեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու «ԱտԴ 
Տերապևտիքս», 42 Bolshoy Blvd., Building 1, 
2nd floor, office 771, Skolkovo Innovation Centre, 
Moscow, 121205, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը Գյուտի արտոնագրի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                      22.09.2020

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 2449
Արտոնագրի ոչ բացառիկ լիցենզիա
73 (1) Լիցենզատու  Օբշչեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 
«ՖԱՐՄԻՆՏԵՐՊՐԱՅՍԵԶ», 42 Bolshoy Blvd., 
Building 1, office 771, 772, Skolkovo Innovation 
Centre, Moscow, 121205, Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Խեմիմմյուն 
Տերապյուտիքս», 42 Bolshoy Blvd., Building 1, 
2nd floor, office 771, Skolkovo Innovation Centre, 
Moscow, 121205, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը           ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը Գյուտի արտոնագրի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       22.09.2020

____________________
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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

336U      06.03.2020
339U      15.03.2020
518U      05.03.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3271       14.03.2020
3314      15.03.2020
2622      29.09.2020
3406      27.02.2020
3403      20.02.2020
3404      20.02.2020
3405      20.02.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
138 S       14.03.2020
356 S       12.03.2020
358 S       06.03.2020
371 S       10.03.2020

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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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01 (11) 3410 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20180114 (22) 04.04.2017
(72) Рейнолдз, Марк (US), Смит Стивен А. (US) 
(73) Локсо Онколоджи, Инк. (US) 
(54) Жидкие составы (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-
дифторфенил)-пиролидин-1-ил)-пира-
золо[1,5-A]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси пиро-
лидин-1-карбоксамида
(57) Предложены жидкие составы 
( S ) - N - ( 5 - ( ( R ) - 2 - ( 2 , 5 - д и ф т о р ф е н и л ) -
пиро лидин-1-ил)-пиразоло[1,5-A]пиримидин-
3-ил)-3-гидрокси пиролидин-1-карбоксамида, 
жид кий состав его фармацевтически прием-
лемых солей или их сочетаний и применение 
данного жидкого состава для лечения боли, 
рака, воспаления и определенных заразных 
болезней.
(74) Р. Давтян

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
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 на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
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)

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

(51) 2020.01 (11) 590 (13) U
A61C 17/00

(21) AM20200027U (22) 04.03.2020
(72) Гайк Мкртчян (AM), Мариам Баласанян (AM), 
Борис Баласанян (AM) 
(73) Гайк Мкртчян, 0012, Ереван, Овсепа Эмина 
80, кв. 19 (AM) 
(54) Система ирригации лекарственных средсв 
авто номного ультразвукового стоматоло ги-
ческого аппарата
(57) Полезная модель относится к области раз-
работки медицинской техники и оборудования. 

Система ирригации лекарственных 
средсв автономного ультразвукового стома-
тологического аппарата имеет последовательно 
соединенные друг с другом трубопроводом как 
минимум три сосуда и регулируемых вручную 
клапан, насос с датчиком подключения, 
регулятор подачи ирригационного лекарства и 
розетку с наконечником. Система также имеет 
систему блокировки клапана и коллектор. 
Выходы клапанов через трубы подключены к 
коллектору, а выход коллектора - к входу насоса. 

Расширяются возможности ирригацион-
ной системы, упрощается конструкция и 
повышается производительность реализации 
стоматологических операций, 2 ил.

____________________

(51) 2020.01  (11) 591 (13) U
A61C 17/00

(21) AM20200028U (22) 04.03.2020
(72) Гайк Мкртчян (AM), Мариам Баласанян (AM), 
Борис Баласанян (AM) 
(73) Гайк Мкртчян, 0012, Ереван, Овсепа Эмина 
80, кв. 19 (AM) 
(54) Система ирригации лекарственных 
средств авто номного ультразвукового стома-
толо гического аппарата
(57) Полезная модель относится к области 
разработки медицинской техники и 
оборудования. 

Система ирригации лекарственных 
средств автономного ультразвукового стома-
тологического аппарата имеет последовательно 

Сведения о выданных патентах
соединенные друг с другом трубопроводом как 
минимум три сосуда и регулируемых вручную 
клапан, насос с датчиком подключения, 
регулятор подачи ирригационного лекарства 
и розетку с наконечником. Регулируемые 
клапаны электромагнитные и каждый имеет 
датчик подключения. Система также имеет 
систему блокировки клапана и коллектор. 
Выходы клапанов через трубы подключены к 
коллектору, а выход коллектора - к входу насоса. 

Расширяются возможности ирригационной 
системы, упрощается конструкция и повы-
шается производительность реализации стома-
тологических операций, 2 ил.

____________________

(51) 2020.01  (11) 592 (13) U
A61C 8/00

(21) AM20200053U (22) 18.06.2020
(72) Патрик Паглавян (AM) 
(73) Патрик Паглавян (AM) 
(54) Набор хирургических инструментов для 
зубной имплантации
(57) Полезная модель относится к медицине, в 
частности к зубной имплантологии.

Набор хирургических инструментов 
для зубной имплантации содержит мукотом, 
остеотом, пилотные сверла, финальные сверла 
и имплантовод. Набор инструментов содержит 
также переходник для съемных финальных 
сверл и ограничители для регулирования длины 
рабочей части финальных сверл, выполненные 
в виде колец разной ширины. Переходник 
имеет хвостовую часть и цилиндрический 
корпус. В полости корпуса переходника 
расположено замковое крепление для фиксации 
финальных сверл в виде пружинящего элемента 
для защелкивания с хвостовиком финального 
сверла.

Упрощается набор хирургических инстру-
ментов для зубной имплантации, сни жается его 
стоимость, 6 ил.
(74) А. Петросян

____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2020.01 (11) 593 (13) U
A61L 9/00
A61M 16/00
A62B 7/00

(21) AM20200054U (22) 18.06.2020
(72) Симон Айрапетян (AM), Арам Багиян (AM), 
Валерий Карапетян (AM), Карен Мирзабекян 
(AM) 
(73) Симон Айрапетян, 2202, марз Котайк, 
Абовян, ул. Наирян 4, кв. 40 (AM), Арам Багиян, 
0069, Ереван, Ян Райнис 5, кв. 9 (AM), Валерий 
Карапетян, 0069, Ереван, Минас Аветисян 4-ая 
ул., д. 6, кв. 39 (AM), Карен Мирзабекян, 2304, 
Котайк марз, Раздан, Микрорайон 112, кв. 21 
(AM) 
(54) Индивидуальное защитное средство от 
вирусных инфекций
(57) Полезная модель относится к противо-
инфекционным средствам индивидуальной 
защиты, в частности к средствам защиты от 
вирусов, вирусных заболеваний передающихся 
воздушно-капельным путем (гриппа и 
различных видов коронавируса),  и может 
быть использовано в качестве средства 
индивидуальной защиты дыхательной системы 
человека от воздушно-капельных вирусных и 
бактериальных инфекций. 

Индивидуальное защитное средство имеет 
корпус, оптически прозрачную переднюю 
поверхность, прикрепленную к корпусу, 
крепежные элементы, воздушные каналы, блок 
аккумуляторных батарей и подключенные к ней 

светодиоды. Воздушные каналы расположены 
с правой и левой стороны весковой части 
передней поверхности, и выполнены в виде 
прозрачных для  ультрафиолетового диапазона 
трубок, при этом светодиоды расположены 
на наружных стенках прозрачных трубок. В 
то же время оптически прозрачная передняя 
поверхность может быть полупрозрачной 
для оптических лучей - путем частичного 
зеркального отражения. Поверхность корпуса, 
непосредственно соприкасающаяся с лицом, 
выполнена из латексного материала. Прозрачные 
трубки изготовлены из кварцевого материала. 
Длина волны излучения светодиодов составляет 
220-285 нм. На наружных стенках прозрачных 
трубок дополнительно установлены отражатели 
с длиной волны излучения 220-285 нм. Средство 
дополнительно имеет систему обеспечения 
особых климатических условий, подключенную 
к блоку аккумуляторных батарей, систему 
вентиляции и систему обратных клапанов для 
выпуска воздуха в окружающую среду. 

Обеспечивается высокий уровень защиты 
от любых распространяющихся воздушно-
капельным путем вирусных и бактериальных 
заболеваний, таких вирусов гриппа, как свиной 
грипп, H1N1, коронавирусов, включая новый 
коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-
19; и создается средство индивидуальной 
защиты, уничтожающее вирусные инфекции 
или система индивидуальной защиты, 
дезинфицирования и стерилизации.

____________________
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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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(51) 09-03 (11) 532  (13) S 
(21) 20200010  (22) 07.05.2020
(72) Али Улкер (BE) 
(73) Годива Бельгия Би.Ви./Эс.Ар.Эл. (BE) 
(74) В. Петросян
(54) Коробка для конфет (4 варианта)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-05 (11) 533 (13) S 
(21) 20200009  (22) 07.05.2020
(72) Али Улкер (BE) 
(73) Годива Бельгия Би.Ви/Эс.Ар.Эл. (BE) 
(74) В. Петросян
(54) Обертка для конфет (4 варианта)

____________________
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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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