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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) 3411 (13) A
A23L 1/00
A21D 8/00

(21) AM20200036 (22) 14.04.2020
(72) Արմեն Ստեփանյան (AM) 
(73) Արմեն Ստեփանյան, 0025, Երևան, 
Չարենցի 23/4 տուն (AM) 
(54) Բուսական ծագման բաղադրիչներից 
հեղուկի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես՝ բուսական 
ծագման բաղադրիչներից հեղուկի ստացման 
եղանակներին։ 

Բուսական ծագման բաղադրիչը լվանում 
են, կտրատում, դասավորում են փակ տարողու-
թյան մեջ, ջերմամշակում, ապա առաջացած 
գոլորշիները կոնդենսացնում են։ Բուսական 
ծագման բաղադրիչը կտրատում են 0,5-2,0 սմ 
հաստությամբ, ջերմամշակումն իրականացնում 
են տարողության մեջ 1,0-5,0 մ/վ արագությամբ 
40,0-95,0⁰C ջերմաստիճանի մթնոլորտային 
օդի մատուցմամբ։ Որպես բուսական ծագման 
բաղադրիչ վերցնում են տանձ, խնձոր, դեղձ, 
ծիրան, ձմերուկ, լոլիկ և(կամ) սմբուկ։ 

Ստեղծվում է բնական և բուսական ծագման 
հեղուկ՝ գոլորշիների կոնդենսացմամբ։

____________________

(51) 2020.01 (11) 3412 (13) A
A47G 23/00
B65D 81/00

(21) AM20200007 (22) 05.07.2018
(85) 30.01.2020
(86) PCT/SG2018/050333, 05.07.2018
(87) WO2019/009812, 10.01.2019
(31) 10201705560R, (32) 06.07.2017, (33) SG
(72) Յասուի Աքեմի (SG) 
(73) Յումի Հոմմա (SG), Յասուի Աքեմի (SG) 
(54) Ըմպելիքի բաժակի կալիչ և դրա պատ-
րաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ըմպելիքի բաժակի 
կալիչներին և դրանց պատրաստման եղա-
նակներին։

Եղանակը ներառում է ճկուն նյութի 
ապահովում, ճկուն նյութին առնվազն էապես 
ուղղանկյունաձև տեսքի հաղորդում, որտեղ 

առաջին ծայրը հանդիպակաց է երկրորդ 
ծայրին, մեկ կամ մի քանի միակցող տարրերի 
ապահովում, առաջին ծայրի միակցում երկրորդ 
ծայրին՝ օգտագործելով մեկ կամ մի քանի 
միակցող տարրեր, որպեսզի ճկուն նյութն 
օղակի ըմպելիքի բաժակը։
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________

(51) 2020.01  (11) 3413 (13) A
C08J 3/00
C08K 5/00

(21) AM20190046 (22) 10.04.2019
(72) Լիլիթ Համբարձումյան (AM), Լևոն 
Սարգսյան (AM) 
(73) «Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամ, 
Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 11/11 (AM) 
(54) Կենսաքայքայվող պոլիմերների ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի բնագավառին, 
մասնավորապես՝ ջերմապլաստիկ օսլայի 
և որոշ պլաստիկարարների հիման վրա 
կենսաքայքայվող պոլիմերների ստացման 
եղանակին և կարող է կիրառվել որպես 
հումք տոպրակներ և պլաստիկ այլ 
արտադրատեսակներ պատրաստելու համար:

Պատրաստում են օսլայի, պլաստիկարարի, 
թթվի և ջրի խառնուրդ, տաքացնում 
են այն, ապա չորացնում են ստացված 
կենսաքայքայվող պոլիմերի կախույթը: Օսլայի, 
պլաստիկարարի, թթվի և ջրի զանգվածային 
հարաբերակցությունը կազմում է (1,5) : (0,7-
3,0) : (0,0073) : (3,0): Խառնուրդը խառնելով 
տաքացնում են 45-55°C ջերմաստիճանում 5-10 
րոպեի ընթացքում, որից հետո այն չեզոքացնում 
են, իսկ կենսաքայքայվող պոլիմերի կախույթը 
չորացնում 2-3 օրվա ընթացքում 20-25°C 
ջերմաստիճանում: 

Որպես պլաստիկարար օգտագործում են 
գլիցերինի կամ սորբիտոլի և դոնդողանյութի, 
կամ գլիցերինի, սորբիտոլի  և դոնդողանյութի 
խառնուրդ, կամ գլիցերինի կամ սորբիտոլի  և 
ագար-ագարի, կամ գլիցերինի, սորբիտոլի  և 
ագար-ագարի խառնուրդ:

____________________
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(51) 2020.01  (11) 3414 (13) A
F16H 1/00

(21) AM20200029 (22) 11.03.2020
(72) Արմեն Արկադիի Խաչատուրով (AM) 
(73) Արմեն Արկադիի Խաչատուրով, 0045, 
Երևան, Մամիկոնյանց 45, բն. 3 (AM) 
(54) Որդնակավոր ռեդուկտոր
(57)  Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես՝ որդնակավոր ռեդուկտոր-
ներին:

Որդնակավոր ռեդուկտորն ունի իրանի 
մեջ տեղակայված լիսեռ՝ իր ատամնանվով, 
որի տրամագծին շոշափողով տեղակայված 
է շարժիչին միացված որդնակավոր 
լիսեռ: Ատամնանվի տրամագծին շոշափողով 
լրացուցիչ տեղակայված է երկրորդ որդնակավոր 
լիսեռ՝ միացված իր շարժիչին: Ռեդուկտորն 
ունի շարժիչների ընդհանուր կառավարման 
համակարգ:

Բացառվում են խաղացքից առաջացող 
թերությունները, 1 նկ.:

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ
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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



ԳԳԳԳԳԳԳ

10

ՄՄՄ 1

10

№ 10/2   1 6 . 10 . 2020

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 594 (13) U
A47K 4/00
A61L 2/00

(21) AM20200062U (22) 08.07.2020
(72) Արթուր Պեպանյան (AM) 
(73) Արթուր Պեպանյան, 0078, ք. Երևան, 
Մարգարյան 31 շ., բն. 8 (AM) 
(54) Սանիտարական ախտահանիչ համակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մարդու 
համար անհատական ախտահանիչ սարքի 
ստեղծմանը,  մասնավորապես՝ սանիտարական 
ախտահանիչ համակարգերին։ 

Սանիտարական ախտահանիչ համակարգն 
ունի իրան, ախտահանիչ լուծույթով բաք, 
դրան միակցված  ախտահանիչ լուծույթի 
մատուցման համակարգ՝ փոշեցրող սարքերով  
և ախտահանիչ լուծույթի մատուցման 
համակարգին միացված կառավարման 
համակարգ իր լուսային տվիչներով։  Իրանը 
կատարված է չժանգոտող մետաղական 
ուղղանկյուն կամարի տեսքով, ուղղանկյուն 
կամարին փոշեցրող սարքերն ամրացված են 
վերևից և կողմնային հատվածներում։  Փոշեցրող 
սարքերն ուղղանկյուն կամարին ամրացված 
են  մեկը վերևից և երեքական կողմնային 
հատվածներում։ Կառավարման  համակարգին 
լրացուցիչ միացված է էներգիայի լիցքավորման 
հանգույց։ 

Ապահովվում է ցածր ինքնարժեքով և բարձր 
արտադրողականությամբ սանիտարական 
ախտա հանիչ համակարգի անխափան գործու-
նեությունը, միաժամանակ ընդլայնվում են 
հնարավորությունները և տեսականին։

____________________

(51) 2020.01 (11) 595 (13) U
C11B 9/00

(21) AM20200064U (22) 15.07.2020
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արմեն 
Կիրակոսյան (AM), Յուրի Մարտիրոսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Բուսական հումքից եթերայուղերի ստաց-
ման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ բուսական  
հումքից եթերայուղերի ստացման սարքերին։ 

Սարքն ունի հաջորդաբար միակցված 
կաթսա, գոլորշու բաշխիչ, բուսական 
հումքով ռեակտոր, գոլորշիատար խողովակ, 
սառնարան և ընդունարան։ Կաթսան ունի 
գոլորշու մատուցման կարգավորման հանգույց: 
Ռեակտորը գլանաձև է: Բուսական հումքը 
տեղադրված է ռեակտորում հորիզոնական՝ 
միմյանցից հավասար հեռավորության վրա 
կախված չժանգոտող մետաղյա ցանցերի վրա: 
Գոլորշու բաշխիչը կատարված է ռեակտորի 
պարագծով, հավասարահեռ, ուղղաձիգ 
տեղակայված 4-8 բաշխիչ խողովակների 
տեսքով: Բաշխիչ խողովակների վրա՝ բուսական 
հումքի տեղակայման ուղղությամբ, կատարված 
են գոլորշու մատուցման անցքեր։ Ռեակտորի 
ստորին մասում տեղակայված են հեղուկի 
առկայության տվիչ և հեղուկի հեռացման 
փական։ 

Ապահովվում է  եթերայուղերի ավելի 
մաքուր ստացումը և բարձրացվում է սարքի 
աշխատանքային արդյունավետությունը, 2 նկ.։

____________________



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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№ 10/216 . 10 . 2020

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 08-08 (11) 534 (13) S 
(21) 20200019  (22) 07.08.2020
(72) Սամվել Վարդանյան (AM) 
(73) Սամվել Վարդանյան (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Շրիշակի խցաբութակ
(55) 

____________________

(51) 09-03 (11) 535 (13) S 
(21) 20200021  (22) 25.08.2020
(72) Դավիդ Ալուջաս Ակոպյան (AM), Ստեփան 
Ազարյան (AM) 
(73) «Ռոյալ-Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Տարա (4 տարբերակ)
(55) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 10/216 . 10 . 2020

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________



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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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 2020

(210) 20191137  (111) 31583
(220) 30.05.2019 (151) 12.10.2020
   (181) 30.05.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալեքսանտր 
Խուրի Սահակի, Երևան, Արաբկիր փ. 19, շ. 6, 
բն. 59, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «tour» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է նարնջագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191735  (111) 31584
(220) 27.08.2019 (151) 12.10.2020
   (181) 27.08.2029
(730) «Ռոյալ սիգնաչր» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 
փ. տուն 67, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, սև, մոխրագույն և ոսկեգույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 41. խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր):

____________________

(210) 20191736  (111) 31585
(220) 27.08.2019 (151) 12.10.2020
   (181) 27.08.2029
(730) «Ռոյալ սիգնաչր» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 
փ. տուն 67, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

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

դաս 41. խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր): 

____________________

(210) 20191885  (111) 31586
(220) 18.09.2019 (151) 12.10.2020
   (181) 18.09.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս Յան-
թուրյան Խաչիկի, Երևան, Սարի- Թաղ, շարք 
6, տուն 112/2, AM 
(442) 14.01.2020
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(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ. դրամապանակներ. 

գոտիներ.
դաս 25. կոշկեղեն. բաճկոնակներ. 

մարմնամարզական կոշիկներ. բլուզներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
լիֆեր. գոտիներ. սվիտերներ. շապիկներ. 
զուգագուլպաներ. կոստյումներ. մանկական 
վարտիքներ. փողկապներ. տաբատներ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ. տրիկոտաժե 
հագուստ. շրջազգեստներ. պիժամաներ. 
բաճկոններ. կանացի ներքնաշապիկներ:

____________________

(210) 20192014  (111) 31587
(220) 04.10.2019 (151) 12.10.2020
   (181) 04.10.2029
(730) ԲՌ Ինթերնեյշնլ Հոլդինգզ Ինք., AE 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, ոսկեգույն և սև գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. լուցկիներ. սիգարետներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. վառիչներ ծխողների 
համար. քթախոտ. ծխամորճեր. ծխախոտի 
քսակներ. ծամելու ծխախոտ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. մոխրամաններ. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. մուշտակներ սիգարետների համար. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ. ոչ բուժական նպատակների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20192015  (111) 31588
(220) 04.10.2019 (151) 12.10.2020
   (181) 04.10.2029
(730) ԲՌ Ինթերնեյշնլ Հոլդինգզ Ինք., AE 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. լուցկիներ. սիգարետներ. 

սիգարիլներ. սիգարներ. վառիչներ ծխողների 
համար. քթախոտ. ծխամորճեր. ծխախոտի 
քսակներ. ծամելու ծխախոտ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. մոխրամաններ. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. մուշտակներ սիգարետների համար. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ. ոչ բուժական նպատակների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________
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(210) 20192290  (111) 31589
(220) 11.11.2019 (151) 12.10.2020
   (181) 11.11.2029
(730) «Էն էլ էկո» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 1բ, բն. 
25, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

( 5 9 1 ) 
Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կանաչ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 1. օրգանական պարարտանյութեր.
դաս 35. առք և վաճառք:

____________________

(210) 20200096 (111) 31590
(220) 22.01.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 22.01.2030
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, բաց և մուգ շագանակագույն  գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). 

բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ. 
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդեր. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային բնա-
հյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային լուծա-
մզուքներ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. խառնակազմ  ալկոհոլային 
ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20200176  (111) 31591
(220) 03.02.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 03.02.2030
(730) Գրիգոր Ցոլակյան, Երևան, Քաջազնունու 
8/1, բն. 48, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. սմարթ-ժամացույցներ.
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. ձեռքի 

ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի ժամա-
ցույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար. 
շարժականգով վայրկյանաչափներ. ձեռքի 
ժամացույցների սլաքներ. ճոճանակներ 
(ժամագործություն). թմբուկներ (ժամացույցների 
արտադրություն). ժամացույց-ապարանջան-
ներ. ժամացույցների ապարանջան ներ. 
թվահարթակներ (ժամագործություն). ժամա-
ցույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). էլեկտրական ժամացույցներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20200186 (111) 31592
(220) 04.02.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 04.02.2030
(730) «Սիսավան» գինու գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Սիսավան, Պ. Սևակի 31, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից, մասնավորապես՝ գինի:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200239 (111) 31593
(220) 10.02.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 10.02.2030
(730) «Կարապետյան դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի 36/7-15, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշիկ:

____________________

(210) 20200342 (111) 31594
(220) 21.02.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 21.02.2030
(730) «Մեդ-պրակտիկ» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. 
Սիսիան, Դուրյան 2, բն. 24, AM 

(442) 16.03.2020
(540) 

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

դաս 35. առևտրային տեղեկատվու թյան 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության կազ-
մա կերպման և կառավարման հարցե-
րով. խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. ծառայություն-
ներ հասա րակական հարաբերությունների 
բնագավառում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. սղագրական 
ծառայություններ. տեքստի մշակում. գովազ-
դային տեքստերի խմբագրում. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում.      

դաս 40.  նկարների տպագրում, կազմա-
րարական աշխատանքներ. նյութերի մշակման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. երրորդ անձանց համար 
3D տպագրություն ըստ պատվերի. 

դաս 41. տեսագրությունների մոնտաժում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ. տեսագրում. տեքստերի խմբագրում. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ 
միջոցառումների համար. 

դաս 42. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. գեղարվեստական ձևավորում 
(արդյունաբերական դիզայն). համակարգչային 
տվյալների վերականգնում. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի). համա-
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կարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. սերվերների 
հոսթինգ. համակարգչային տեխնոլոգիաների 
և ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվություններ. համակարգչային 
անվտան գության ոլորտում խորհրդատվություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառա-
յություններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին 
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ չարտոնված 
մուտքերը կամ տվյալների կոտրանքը 
հայտնաբերելու համար. համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. այցե-
քարտերի ձևավորում. բժշկական հետա-
զոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում:  

____________________

(210) 20200488 (111) 31595
(220) 11.03.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 11.03.2030
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, կանաչ, դեղին և վարդագույն 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-
րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ 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 փոխարինիչ-
ներ պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
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) 20200489 (111) 31596
(220) 11.03.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 11.03.2030
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մոխրագույն և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. խավիար. պահածոյացված 
մրգեր. թթու կաղամբ. մուրաբաներ. սառեցրած 
մրգեր.  մանր վարունգ (թթու դրած). պահա-
ծոյացված բանջարեղեն. ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. շաքարած մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. պտղամիս. 
պահածոյացված սոխ. պահածոյացված սիսեռ. 
տոմատի խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. 
մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. պահածոյացված 
սնկեր. պահածոյացված լոբազգիներ. սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. ձկան պահածոներ. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. պահածոյացված 
սխտոր. կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված հատապտուղներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 

դաս 30. տոմատի սոուս. պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. բաղադրություն-
ներ ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 

բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիք-
ների համար. լիմոնադներ. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

դաս 40. սննդամթերքի ապխտում. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում. 
սննդամթերքի սառեցում: 

____________________

(210) 20200490 (111) 31597
(220) 11.03.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 11.03.2030
(730) «Նարեկ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 38, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «ITALIAN LUXURY DESIGN» արտահայ տու-
թյունը և «SINCE 1993» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 1. իտալական ծագման սոսինձներ 
պաստառների համար.

դաս 2. իտալական ծագման դեկորատիվ 
ներկեր և լաքաներկային նյութեր, գունանյութեր.

դաս 9. իտալական ծագման էլեկտրական 
ավտոմատ անջատիչներ.

դաս 11. իտալական ծագման ջահեր.
դաս 16. իտալական ծագման ներկա-

րարական գլանակներ, այն է՝ ներկարական 
գործիքներ.



ԳԳԳԳԳԳԳ

25

ՄՄՄ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 2020

դաս 17. իտալական ծագման փրփրա-
պլաստե և պոլիուրեթանային քիվեր և դեկորներ.

դաս 19. իտալական ծագման սյուներ և 
կախովի առաստաղներ. 

դաս 27. իտալական ծագման պաստառներ.
դաս 35. նշված ապրանքների մեծածախ և 

մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20200491  (111) 31598
(220) 11.03.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 11.03.2030
(730) «Նարեկ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 38, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «ITALIAN LUXURY DESIGN» արտա-
հայտությունը և «SINCE 1993» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 1. իտալական ծագման սոսինձներ 
պաստառների համար.

դաս 2. իտալական ծագման դեկորատիվ 
ներկեր և լաքաներկային նյութեր, գունանյութեր.

դաս 9. իտալական ծագման էլեկտրական 
ավտոմատ անջատիչներ.

դաս 11. իտալական ծագման ջահեր.
դաս 16. իտալական ծագման ներկա-

րարական գլանակներ, այն է՝ ներկարական 
գործիքներ.

դաս 17. իտալական ծագման փրփրա-
պլաստե և պոլիուրեթանային քիվեր և դեկորներ.

դաս 19. իտալական ծագման սյուներ և 
կախովի առաստաղներ. 

դաս 27. իտալական ծագման պաստառներ.
դաս 35. նշված ապրանքների մեծածախ և 

մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20200617  (111) 31599
(220) 26.03.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 26.03.2030
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 
Շրջանցիկ թունել 2/5, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. սուրճի 

փոխարինիչներ. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
ներառյալ` շոկոլադապատ ջրազրկված մրգեր 
և հատապտուղներ (չրեր) ընդեղենով և 
առանց ընդեղենի, շոկոլադապատ ընդեղեն 
(ընկույզ, գետնանուշ, պնդուկ, նուշ, պիստակ, 
արևածաղկի սերմ, դդմի սերմ). մեղր. 
համեմունք սառույց:

____________________

(210) 20200624 (111) 31600
(220) 30.03.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 30.03.2030
(730) ի.էլ.էֆ. Քոսմեթիքս, Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 

կոսմետիկական, մաշկը խնամելու և 
անձնական խնամքի ապրանքներ, այն է՝ 
աչքերի մատիտներ, աչքերի ընդգծման 
միջոցներ, աչքերի ստվերաներկեր, կարմրա-
ներկ, քսուք-հիմքեր դիմահարդարման 
համար, փայլ շրթունքների համար, շրթներկ, 
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բալզամներ շրթունքների համար, մատիտներ 
շրթունքների համար, շրթունքների ընդգծման 
միջոցներ, կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկին բրոնզե երանգ հաղորդելու համար 
(բրոնզերներ), դեմքի մաշկին փայլ հաղորդող 
միջոցներ (հայլայթերներ), մաշկին բաց 
երանգ հաղորդող և մաշկը պայծառացնող 
միջոցներ (իլյումինայզերներ), թարթիչների 
տուշ՝ ներկ, լաքեր եղունգների համար, 
եղունգների սղոցիկներ, փայլփլուքներ դեմքի 
և մարմնի համար, լոսյոններ դեմքի և մարմնի 
համար, կոսմետիկական կրեմներ դեմքի և 
մարմնի համար, տոնային (երանգավորող) 
ներգործությամբ խնամող կրեմներ (BB կրեմներ),  
դիմափոշի դիմահարդարումը ֆիքսելու և 
դեմքը փայլատելու համար, դիմափոշի, 
խոնավացնող միջոցներ դեմքի համար,  
տոնային (երանգավորող) ներգործությամբ 
խոնավացնող կրեմներ, կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
քողարկիչներ (կոնսիլերներ), օճառներ, 
դեմքի մաշկի մեռած բջիջները շերտազատող 
քիմիական միջոցներ (քիմիական պիլինգներ). 
եթերային յուղեր. լոսյոններ մազերի համար. 
դիմահարդարման հավաքածուներ, որոնք 
հիմնականում պարունակում են շրթներկ, 
շրթունքների փայլ, եղունգների լաք, 
կարմրաներկ, աչքերի ընդգծման միջոցներ, 
հիմք աչքերի ստվերաներկի համար, հիմք դեմքի 
դիմահարդարման համար, արհեստական 
թարթիչներ, ինչպես նաև դիմահարդարման 
վրձիններ և հոնքերի համար տրաֆարետներ.

դաս 35. մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ և  մանրածախ առցանց 
առևտրի ծառայություններ կոսմետիկական 
միջոցների, մաշկի խնամքի ապրանքների, 
անձնական խնամքի ապրանքների և էսթե-
տիկ կոսմետիկական (կոսմետոլոգիական) 
միջոց ների, մատնահարդարման համար 
պարագաների, մատնահարդարման հավաքա-
ծուների, ոտնահարդարման հավաքածու ների, 
թարթիչների համար փոքրիկ ունելիների, 
նրբունելիների, կոսմետիկական վրձինների, 
դիմահարդարման համար  ապլիկատորներ-
փայտիկների վաճառքի ոլորտում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200635 (111) 31601
(220) 01.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 01.04.2030
(730) «Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլո-
գիաների կենտրոն հիմնադրամ», Երևան, 
Արզումանյան 30, բն. 23, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) «FOUNDATION» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնար  կությունների կառավարման հար-
ցերում.  շուկայի ուսումնասիրություն. հետա-
զոտություններ գործարարության ասպարե զում. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. գործարարության 
կառավարման խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ. շուկայագիտական (մարքեթին-
գային) հետազոտություններ.  մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տեղեկատվության հավաքում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկա տվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համա կարգչային հիմնապաշար-
ներում. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական). 
հեռակա ուսուցում. կրթության ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամա-
դրում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և անց-
կացում. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների 
կազմակերպում և անցկացում:

____________________
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(210) 20200675 (111) 31602
(220) 08.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 08.04.2030
(730) Ռիմցմա Սիգըրեթընֆաբրիքըն ԳմբՀ, DE 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ ոչ բուժական կամ բժշկական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարիլներ. սիգարներ. 
սիգա րետներ պատրաստելու ձեռքի մեքենա-
ներ. սիգարետների պարկուճներ. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. ծխախոտաթուղթ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. լուցկիներ 
և ծխելու պիտույքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200690 (111) 31603
(220) 09.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 09.04.2030
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 
1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 

միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.  

____________________

(210) 20200693 (111) 31604
(220) 09.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 09.04.2030
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 
1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20200694 (111) 31605
(220) 09.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 09.04.2030
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 
1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20200717  (111) 31606
(220) 15.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 15.04.2030
(730) «Քոլլ մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Մամի-
կոնյանց 50-47, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-

գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություն-
ներ. հեռագրակապ. հեռախոսակապ 
տրամա դրելու ծառայություններ. հեռախոսա-
կապ. բաժանորդային հեռագրակապի 
(տելեքսի) ծառայություններ. լրատվական 
գործակալությունների ծառայություններ. 
մալուխային հեռուստահեռարձակում. ռադիո-
հեռախոսակապ. համակարգչային տերմինալ-
ներով իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և պատ-
կերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ).  
հաղորդագրությունների փոխանցման ապարա-
տուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրո-
նային տախտակ (հեռահաղորդակ-
ցական ծառայու թյուններ).   ինտերնետին   
հեռահաղորդակ  ցա կան միացման ապահո-
վում. հեռահաղոր դակցա կան միացումների 
և երթուղավորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանս ներ. ինտեր նետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասա նելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութ-
ների ծառայություններ տրամադրող 
հեռահաղորդակցական կապու ղիների 
ապահովում. ինտերնետում բանա վեճային 
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համաժողովների հասանելիության ապահովում. 
տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահովում. 
ձայնային փոստի ծառայություններ. 
շնորհավորական բացիկների առցանց 
փոխանցում. թվային ֆայլերի հաղորդում. 
անլար հեռարձակում. տեսակոնֆերանսների 
համար կապի ծառայությունների տրամադրում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
ռադիոկապ. տեսահաղորդում ըստ պահանջի:

____________________

(210) 20200728 (111) 31607
(220) 18.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 18.04.2030
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Հանրապետության 78/18, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրի մուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճար-
պեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. կար-
տոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 

ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. 
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. 
շաքարապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան 
խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային 
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. 
միս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. 
մսային դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ 
սննդի համար. ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային 
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղենից. 
սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթ-
ներ. անկենդան միդիաներ. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. ենթա-
մթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
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լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. 
անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ. 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված 
միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. 
խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը 
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի 
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված 
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե 
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
նշի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված 
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. 
բուլգոգի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրված ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի 
հյութ խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 

սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր). 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. ոչ ալկոհոլային 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 
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(էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի 
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. 
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 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 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. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի.

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. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20200754 (111) 31608
(220) 23.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 23.04.2030
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «VODKA» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կանաչ, շագանակագույն, սև, սպիտակ, 
մոխրագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն է՝ 
մրգային օղիներ, ցորենի օղի:

____________________

(210) 20200780 (111) 31609
(220) 29.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 29.04.2030
(730) ՓիԷլԱր Ուրդույդ Սեյլս Լիմիտիդ, IE 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. մասնիկների ուժեղարարներ. 

ձայնային ազդանշանային սարքեր. ձայնա-
հաղորդիչներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
խոսափողեր. գումարման սարքեր. լուսա-
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խոշորացուցիչներ. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. շարժաքանոններ. 
բարձրաչափներ. ամպերաչափներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. էլեկտրոնային ուժեղարար 
լամպեր. կրակմարիչներ. անոդային 
մարտկոցներ. ալեհավաքներ. սաղավարտների 
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականություն). տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). բացվածքաչափներ 
(օպտիկական). դրամները հաշվելու և 
տեսակավորելու մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). տեղագրական գոր-
ծիքներ. չափիչ ժապավեններ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների 
մեխանիզմներ. ժետոնով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. տրամաչափիչներ. 
համեմատիչներ. մագնիսական ժապավենների 
մագնիսաթափման սարքեր. մագնիսական 
ժապավենների վրա գրանցման սարքեր. 
մագնիսական ժապավեններ. ճնշաչափներ. 
լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար. բետատրոններ. 
տոմսերի վաճառքի ավտոմատներ. բարձրա-
խոսների պատյաններ. մակրոոսպնյակներ 
հավելադիր ոսպնյակներ. զանգերի կոճակներ. 
նվագարկիչների տոնարմներ. հաշվիչ 
սկավառակներ, լոգարիթմական շրջանաձև 
քանոններ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
ձայնագրությունների կրիչներ. ակնոցների 
շղթաներ. կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) 
մոնտաժման հարմարանքներ. տպասխեմա-
ներ. ազդանշանային զանգեր. օկուլյարներ 
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորա-
ցույցներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
նամականիշներով վճարումների վերա-
հսկողության ապարատներ. հսկողության 
էլեկտրական սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
վերահսկող սարքեր. էլեկտրական կերպա-
փոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). ակնոցների նրբաքուղեր. օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. լաբորատոր տակդիրներ. լուսա-
նկարչական փականներ. լուսանկարչական 
ապարատներ. դիապոզիտիվներ (լուսա-

նկարչություն). դիասկոպներ. դիկտոֆոններ. 
դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննություն). 
բարձրախոսներ. նվագարկիչներ. մանրա-
դիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. չափիչ 
սարքեր. բռնկումային լամպեր (լուսա-
նկարչություն). հեռախոսափողեր. ֆլուո-
րեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ. պրոյեկցիոն 
էկրաններ. աշխատողների դեմքը պաշտպանող 
վահաններ. էկրաններ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. ձայնագրման 
ժապավեններ. մեխանիկական ցուցանակներ. 
կայծմարիչներ. լուսանկարչական ապա-
րատների և լուսանկարչական պարագաների 
հատուկ պատյաններ. լուսանկարչությունում 
օգտագործվող զտիչներ. լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար. բարձր հաճախա-
կանության ապարատուրա. լուսանկարչական 
փայլարկիչներ. ռաստրեր (պատկերացանցեր) 
լուսատպվածքների համար. արևագրիչներ. 
հոլոգրամներ. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. խոսակցական ապարատներ. 
լուսանկարչական թիթեղների տուփեր. 
կերպափոխիչներ (էլեկտրականություն). 
մոգական լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերներ. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. խորաչափների 
գծեր. խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս 
արձակող ցուցանակներ, լույս արձակող 
նշաններ. նեոնային խողովակներ ցուցա-
նակների համար. ակնոցներ (օպտիկա). 
ակնոցների ապակիներ. օպտիկական իրեր. 
շրջադիտակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. 
կանխավճարով աշխատող մեխանիզմներ 
հեռուստացույցների համար. մեգաֆոններ. 
համակարգիչների հիշողության բլոկներ. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. քանոններ, մետրեր 
(չափիչ գործիքներ). միկրոֆոններ. 
մանրահատիչներ. ժամանակի ավտոմատ 
ռելեներ. անդրադարձիչներ (օպտիկա). 
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքի որոշման 
սարքեր). մակարդակաչափական գործիքներ. 
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր. 
օկտանտներ (անկյունաչափներ). ալիքա-
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չափներ. օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
օպտիկական ապակիներ. համակարգիչներ. 
համակարգչային գրառված ծրագրեր. 
օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). միկրո-
մետրեր (մանրաչափներ). լուսատու կամ 
մեխանիկական ազդանշանային պանելներ. 
ավտոմեքենաների կայանման վճարովի 
ժամանակի հաշվիչներ. կշռման սարքեր և 
գործիքներ. լուսանկարչական ապարատների 
կանգնակներ. լուսանկարչական ապարատների 
դիտաններ. լուսաչափներ. լուսահեռագրական 
ապարատներ. տրանսպորտային միջոցների 
ավտոմատ կառավարման սարքեր. քթակնոցներ 
(պենսնե). պլանշետներ (երկրաբաշխա կան 
գործիքներ). զանգեր (տագնապի 
ազդասարքեր). պրոյեկցիոն ապարատներ. 
լուսային կամ մեխանիկական ազդասարքեր. 
ուսուցանող սարքեր. ձայնի հաղորդման 
ապարատներ. ձայնագրիչ ապարատուրա. 
ձայնի վերարտադրման սարքեր. հեռատիպներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա-
ցույցներ. հեռակառավարման ապարատուրա. 
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. ժամա-
նակը գրանցող սարքեր. տոտալիզատորներ. 
հարմարանքներ նվագարկիչների ասեղները 
փոխարինելու համար. զումմերներ. 
կողմնացույցներ. նույնականացման մագնի-
սական քարտեր. մագնիսական սկավառակներ. 
տեսագրման սարքեր. ակնոցների պատյաններ. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
ժամանակագրիչներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչներին կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. էլեկտրոնային մատիտներ 
(ցուցասարքերի տարրեր). մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր. ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. սկավառակակիրներ 
սկավառակների ավտոմատ հերթափոխությամբ 
համակարգիչների համար. լուսավորության 
էլեկտրական կարգավորիչներ. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. մագնիսական կոդավորիչ ներ. 
մագնիսական ժապավենի բլոկներ համա-
կարգիչների համար. միկրոպրոցեսորներ. 
մոդեմներ. մոնիտորներ (համակարգչային 

սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի մանիպուլյատորներ 
(կից սարքավորումներ). նշաններն ընթերցելու 
օպտիկական սարքեր. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. օպտիկական սկավառակներ. 
համակարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). էլեկտրոնային ծոցատետրեր. 
հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ. 
տեսախցիկներ. պարկուճային նվագարկիչներ. 
խտասկավառակների նվագարկիչներ. 
սկավառակակիրներ համակարգիչների համար. 
գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչներ. 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
դյուրակիր համակարգիչներ. հայտա-
րարությունների էլեկտրոնային տախտակներ. 
գրպանի հաշվասարքեր. արևապաշտպան 
ակնոցներ. տեսաժապավեններ. տեսախաղերի 
քարթրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսա-
հեռախոսներ. սպորտային ակնոցներ. 
համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր. 
դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռախոսներ. 
մկնիկների գորգեր. դաստակների հենարաններ 
համակարգիչների հետ աշխատանքի համար. 
խաղային գրառված ծրագրեր համակարգիչների 
համար. ականջակալներ. մանեկեններ 
օգնություն ցուցաբերելուն վարժվելու համար 
(վարժասարքեր). DVD-նվագարկիչներ. լուսա-
ցույցներ (ազդանշանային սարքավորումներ). 
անհատականացման մագնիսական ապարան-
ջաններ. ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր 
շարժական հեռախոսների զանգերի համար. 
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. տպատախտակներ. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS). նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. պայուսակներ դյուրա-
կիր համակարգիչների համար. ծածկոցներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. Պետրիի բաժակներ. 
Պիտոյի խողովակներ. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար. էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. 
դատարկ տոներային քարթրիջներ տպիչների և 
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լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
ռադիո-տեսադայակ, լսա-տեսասարքեր երե-
խաներին հետևելու համար. տեսախցիկներ 
երեխային հետևելու համար տեսադայակ. 
պլանշետային համակարգիչներ. կոդավորված 
բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության 
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար. 
համակարգչային սարքավորումներ. շարժական 
հեռախոսներ բջջային հեռախոսներ. թվային 
ստորագրություն. մարմնի վրա կրվող սարքեր 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու համար. 
լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային 
ապարանջաններ (չափիչ գործիքներ). 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. սմարթֆոնների 
պատյաններ. մոնոպոդներ (ձեռքի 
ամրակալաններ). կալորիաչափներ. ծախսա-
չափներ. լույս անդրադարձնող փրկարարական 
բաճկոններ. էլեկտրական վզնոցներ 
կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. համակարգչային էկրանների 
պաշտպանիչ թաղանթներ. սպորտային 
սաղավարտներ. ինֆրակարմիր դետեկտորներ. 
պատյաններ անձնական թվային օգնական 
սարքերի (PDA) համար. կշեռքներ մանկիկների 
համար. պլանշետ-համակարգիչների պատ-
յաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին տերմինալներ. 
սմարթ-մատանիներ. էլեկտրական և էլեկտրո-
նային սարքավորումներ երաժշտական 
գործիքների համար. ձայնային ինտերֆեյսներ. 
էքվալայզերներ (ձայնային ապարատներ). ցածր 
հաճախականության բարձրախոսներ. սմարթ-
ֆոնների համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտ ներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման հա մար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). 
էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր. 
ուսուցողական ռոբոտներ. անձնական թվային 
օգնականներ (ԱԹՕ). համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հարթակներ, 
գրառված կամ բեռնվող. բարակ հաճախորդ 

համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր 
բջջային հեռախոսների համար. վրան կրովի 
համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտորների 
ցուցասարքեր. դատարկ թանաքային 
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. վահ-վահ ոտնակներ. 
հասակաչափներ. վարսահարդարների համար 
մանեկեն-գլուխներ (ուսումնական սարքեր). 
սարքեր վիրտուալ ստեղնաշարերի նախագծման 
համար. բարձիկներ ականջակալների համար. 
վիրտուալ իրականության ձեռնոցներ. գնդաձև 
մկնիկներ (համակարգիչներին կից սարքեր). 
բջջային հեռախոսների համար բեռնվող 
զգայապատկերներ. հեռաներկայության 
ռոբոտներ. խաղային բեռնվող ծրագրեր 
համակարգիչների համար. գլխարկներ՝ որպես 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. էլեկտրոնային 
կախովի կողպեքներ. ականջակալներ հեռավոր 
կապի համար. տոմսերի տպիչներ. ներբեռնվող 
կրիպտոգրաֆիկական բանալիներ կրիպտո-
արժույթների ստացման և ծախսման համար. 
ներբեռնելի էլեկտրոնային դրամապանակներ. 
վարկային քարտերի տերմինալներ. կենսա-
չափական անձնագրեր. նույնականացման 
կենսաչափական քարտեր. էլեկտրական 
կուտակիչների պատյաններ. 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կինոստուդիաների 
ծառայու թյուններ. մրցույթների կազմակեր-
պում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
դեկորացիաների վարձույթ շոու-ծրագրերի 
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում. 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. տեքստային 
նյութերի հրապարակում, բացառությամբ 
գովազ դային նյութերի. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայու թյուններ. ձայնագրությունների 
վարձակալություն. ֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. գրքերը 
դուրս տալու հնարավորությամբ գրադարան-
ների ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. 
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ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
նկարիչներին մոդելներ տրամադրող գործա-
կալությունների ծառայություններ. խաղատների 
ծառայություններ (խաղեր). կոլոքվիումների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անց-
կացում. կրթության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. քննու-
թյունների անցկացում. զվարճության ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(զվարճություններ). ժամանցային հանդի-
պումների ծրագրերի կազմում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
ձայնագրությունների ստուդիաների ծառայու-
թյուններ. հանգստի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում. գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և անց-
կացում. վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). վիճակախաղերի 
կազմակերպում. խաղադահլիճների ծառայու-
թյունների տրամադրում. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտա-
ժում. գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. հրապարակումներ էլեկտրո-
նային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. երաժշտության ստեղծա-
գործում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների տրամադրում. 
լուսանկարչություն. տեսագրում. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. խաղալիքների վարձույթ. 
խաղասարքերի վարձույթ. կրթական ոչ 
վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող 
ուսուցում. նոու-հաուի փոխանցում (ուսուցում). 
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից 
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. 
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ 

միջոցառումների համար. տեսանյութերի խմբա-
գրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրում 
զվարճությունների կամ մշակութային 
նպատակներով. 

դաս 42. ճարտարապետական ծառայու  -
թյուններ. խորհրդատվություն ճարտարա-
պետության հարցերով. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. 
ինտե րիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. տեխ-
նիկական նախագծերի ուսումնասիրում. 
ճարտարագիտություն. համակարգիչների 
վարձույթ. համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում. 
հագուստի մոդելավորում. գեղարվեստական 
դիզայն. ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
նոր արտադրատեսակների հետա-
զոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական ձևավորում 
(արդյունաբերական դիզայն). համակարգչային 
տվյալների վերականգնում. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. 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-կայքերի). համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների 
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից. ինտերնետի 
համար որոնման միջոցների տրամադրում. 
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փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում). 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների հոս-
թինգ. տվյալների պահեստային հեռա-
պատճենման ծառայություններ. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. «Ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ծառայություններ, որոնք 
տրամադրվում են արտաքին ռեսուրսների 
(աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվություններ. հեռահա ղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդա տվական ծառայություններ. համա-
կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր  տում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. տվյալների կոդավորման 
ծառայություններ. համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը 
կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու 
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով տեղեկա-
տվության գողությունը հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառայություն 
(PaaS). համակարգչային հարթակների 
կատարելագործում. հետազոտություններ 
հեռա հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 

ոլորտում. գովազդային նյութերի գրաֆիկա-
կան ձևավորում. էլեկտրոնային առևտրի 
գործարքների ժամանակ օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ. օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ՝ օգտագործելով 
մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան առցանց 
ծրագրային ապահովման հավելվածների 
համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20200783 (111) 31610
(220) 29.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 29.04.2030
(730) «Դպրոց» ՍՊԸ, Երևան, Կենտրոն, 
Տիգրան Մեծի 17, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ, դիզայն). սրճարանների ծառայու-
թյուններ. նախաճաշարանների ծառա-
յություններ. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաս-
տատություններում. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. ինքնասպասարկման ռեստորան ների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում. 
սննդի ձևավորում (դիզայն). տորթերի ձևավորում 
(դիզայն). տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________
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(210) 20200784 (111) 31611
(220) 29.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 29.04.2030
(730) «Կանապեա» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
41/5, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ դեղին, կարմիր, կանաչ և փիրու-
զա գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. ինտերիերի ձևավորում. 
արդյունա բերական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնագա-
վառում. հագուստի մոդելավորում. գեղար-
վեստական դիզայն. նոր արտադրատեսակ ների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական ձևավորում 
(արդյունաբերական դիզայն). վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. 
գիտական հետազոտություններ. տեխնո-
լոգիական հարցերով խորհրդատվություն. 
ինտերիերի դիզայն. այցեքարտերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևա-
վորում.

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 ծառայություն ներ. 

բարերի ծառայություններ. մթերքից խոհա-
րարական արձանիկների ստեղծում. սննդի 
ձևավորում (դիզայն). տորթերի ձևավորում 
(դիզայն). տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստմասն հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ: 

____________________

(210) 20200785 (111) 31612
(220) 29.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 29.04.2030
(730) «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, 
Ծովակալ Իսակովի պող. 8, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20200791  (111) 31613
(220) 30.04.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 30.04.2030
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 
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(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ.դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
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):

____________________

(210) 20200900 (111) 31614
(220) 19.05.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 19.05.2030
(730) «Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլո-
գիաների կենտրոն հիմնադրամ», Երևան, 
Արզումանյան 30, բն. 23, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

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

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական). 
հեռակա ուսուցում. կրթության ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). գիտաժողովների (սիմպո-
զիումների) կազմակերպում և անցկացում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմա-
կերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20200920 (111) 31615
(220) 21.05.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 21.05.2030
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ և 

բժշկական պատրաստուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200924 (111) 31616
(220) 22.05.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 22.05.2030
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ և 

բժշկական պատրաստուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20200925 (111) 31617
(220) 22.05.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 22.05.2030
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ և 

բժշկական պատրաստուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200926 (111) 31618
(220) 22.05.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 22.05.2030
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ և 

բժշկական պատրաստուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200927 (111) 31619
(220) 23.05.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 23.05.2030
(730) «ԱԴԴ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 20/1, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(526) «service & repair» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սպիտակ և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. համակարգիչների և կապի 
սարքավորանքի նորոգում:

____________________

(210) 20200967 (111) 31620
(220) 01.06.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Լեկխիմ» մասնավոր բաժնետիրական 
ընկերություն, UA 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 

դեղագործական պատրաստուկներ. հակա-
ռևմատիկ և հակաբորբոքային միջոցներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200976 (111) 31621
(220) 01.06.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլո-
գիաների կենտրոն հիմնադրամ», Երևան, 
Արզումանյան 30, բն. 23, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ, մուգ կանաչ, բաց դեղին և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների 
ծառայու թյուններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կինոստուդիաների ծառայու-
թյուններ. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի 
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում. 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. տեքս-
տային նյութերի հրապարակում, բացա-
ռությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթա  դաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո-
ֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. 
մարմնամարզության ուսուցում. գրքերը դուրս 
տալու հնարավորությամբ գրադարանների 
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. 
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների 
վարձույթ. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. վարյետեների ներկա-
յացումներ. երաժշտասրահների ներկա-
յացումներ. նվագախմբերի ծառայություններ. 
թատերական ներկայացումներ. շոուների 
արտադրություն. հեռուստատեսային զվար ճալի 
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիա-
ների վարձույթ. կենդանաբանական 
այգիների ծառայություններ. սպորտային 
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդել-
ներ տրամադրող գործակալությունների 
ծառայություններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառայու-
թյուններ (խաղեր). ակումբների ծառայություն-
ներ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումն երի կազմակերպում  և  անց-
կացում.  կոնֆերանս ների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անց կացում. դիսկոտեկների 
ծառայություններ. կրթության ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
քննությունների անցկացում. զվարճության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա-

մադրում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես մարզումներ). հանգստի ճամբար-
ների ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերա կանացված 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. հանգստի 
վերա բերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոց-
ների. մարզադաշտերի սարքավորումների 
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վար-
ձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ. սեմինար-
ների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. սպորտային միջոցա-
ռումների ժամկետների պլանավորում. 
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վար-
պետաց դասերի կազմակերպում և անց-
կացում (ուսուցում). գեղեցկության 
մրցույթ ների կազ մակերպում. ներկայացում-
ների տոմսերի ամրա  գրում. կրկնօրինակում. 
կրո նա կան կրթություն. վիճակախա-
ղերի կազ մա կերպում. պարահանդես-
ների կազմա  կերպում. ներկայացումն երի 
կազ մա կերպում (իմպրեսարիո ների 
ծառայու թյուններ). խաղադահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում. ձայնային 
սարքա վորումների վարձակալություն. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատ-
րոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինի. տեսագրությունների մոն-
տաժում. գրքերի և պարբերականների 
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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 (զվար-
ճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների տրամադրում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). նորությունների ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. թարգ-
մանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում. գեղագիրների 
ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրա կերտում, 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 
զբոսավարի ուղեկցությամբ. զգեստավոր-
ված դիմակահանդեսների կազմակերպում 
զվար ճությունների համար. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու 
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջ-
ներով 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. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակ ներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրում 
զվարճությունների կամ մշակութային նպա-
տակներով. ուսուցման նմանակիչների 
վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստվածության 
գնահատման ծառայություններ ուսուցման 
նպատակներով. դեմքի վրա նկարելու 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20201003  (111) 31622
(220) 03.06.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 03.06.2030
(730) «Քինգլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
37, բն. 32, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կապույտ, շագանակագույն, սպիտակ, 
նարնջագույն, սև, վարդագույն, բեժ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 28. տնային խաղեր. խաղեր. 
սեղանի խաղեր. գլուխկոտրուկներ՝ կազմված 
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից 
(փազլներ). խաղաթղթեր:

____________________

(210) 20201033  (111) 31623
(220) 08.06.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 08.06.2030
(730) Նազենի Հովհաննիսյան, Երևան, Կոմի-
տաս 32/8, բն. 46, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. ինտերակտիվ գովազդ համա-

կարգչային ցանցում. ապրանքներ և 
ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրա-
մադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
գովազ դային նյութերի տարածում. ապրանք-
ների ցուցադրում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդ. ռադիոգովազդ.

դաս 36. դրամահավաքների 
կազմակերպում.

դաս 41. տեքստային նյութերի հրա-
պարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կրթադաստիարակաչական ծառա-
յու թյուններ. շոուների արտադրություն. 
հեռուս տատեսային, ռադիո, ինտերնետային 
հաղորդումներ, այդ թվում՝ կայքերում, 
սոցիալական կայքերում, տարբեր 
հարթակներում ցուցադրելու համար. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 

գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. լուսանկարչություն. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
մասնագիտական վերապատրաստում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի, տեսահոլովակների, 
հաղորդումների առցանց տրամադրում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20201054  (111) 31624
(220) 11.06.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 11.06.2030
(730) «Էըրըն սեդրիք րոլինս» ՍՊԸ, Վայոց Ձորի 
մարզ, Աղավնաձոր, 1-ին փ., 1-ին նրբ., տուն 3, 
AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ 
և գինի խաղողի չանչերից:

____________________

(210) 20201095  (111) 31625
(220) 15.06.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 15.06.2030
(730) «Դառլս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, 
Նանսենի 17/94, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից. օղի. բրենդի. վիսկի. մրգօղիներ. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
թրմօղիներ. սպիրտային ըմպելիքներ. սպիր-
տային լուծամզուքներ. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ):
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20201110  (111) 31626
(220) 16.06.2020 (151) 12.10.2020
   (181) 16.06.2030
(730) Ռոբերտ Խանջյան, Երևան, Կոմիտասի 5, 
բն. 37, AM 
(442) 01.07.2020

(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
խաղողի հյութ պարունակող ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգահյութերի պարունակու թյամբ  
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ) ըմպե-
լիքներ պատրաստելու համար. օշարակներ և այլ 
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար:

____________________
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Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին

(111) 64
(151) 22.09.2020
(152) 01.08.2020
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM
(511)  

դաս 30.  պաղպաղակ 
(540)  

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5990  02.08.2030 Նիրմա Քեմիքլ Ուորքս Փրիվաթ Լիմիթեդ, IN

5991  02.08.2030 Նիրմա Քեմիքլ Ուորքս Փրիվաթ Լիմիթեդ, IN

6084  18.10.2030 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

6090 25.10.2030 ԷմԷսԴի Ինթըրնեյշնլ Հոլդինգզ ԳմբՀ, CH

6091  25.10.2030 ԷմԷսԴի Ինթըրնեյշնլ Հոլդինգզ ԳմբՀ, CH

6094  25.10.2030 ԷմԷսԴի Ինթըրնեյշնլ Հոլդինգզ ԳմբՀ, CH

6095  25.10.2030 ԷմԷսԴի Ինթըրնեյշնլ Հոլդինգզ ԳմբՀ, CH

6098  25.10.2030 ԷմԷսԴի Ինթըրնեյշնլ Հոլդինգզ ԳմբՀ, CH

6099  25.10.2030 ԷմԷսԴի Ինթըրնեյշնլ Հոլդինգզ ԳմբՀ, CH

6138  19.12.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082,

     Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

6198  04.09.2030 Նյու Զիլենդ Միլք Բրենդս Լիմիթիդ, NZ

6251  17.10.2030 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

6416  21.02.2031 Փ.Թ. Սարի Ինքոֆուդ Քորփորեյշն, ID

6431  22.01.2031 Փ.Թ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

6680  29.01.2031 «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյանի 2, բն.38, AM

6873  22.01.2031 Փ.Թ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

15682 29.04.2030 «Վիտես» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Աճառյան 41/3, AM

16197 22.03.2030 Օրիոն Քորփորեյշն, FI

16285 10.08.2030 Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Նահապետյան, 

    Երևան, 0051, Ն. Զարյան փողոց, 2 շենք, բնակարան 2, AM

16413 07.09.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16414 07.09.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16415 07.09.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16529 24.08.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

16530 06.09.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

16533 28.09.2030 «Ալֆա-Ֆարմ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 1/68, AM

16661 06.10.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16664 08.10.2030 Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US

16700 16.09.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16727 28.09.2030 «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM

16780 06.12.2030 «Ստալկեր» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 60, AM

16837 13.10.2030 «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 0220, 

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

16843 19.10.2030 Փֆայզր Ա.Գ., CH

16846 19.10.2030 Փֆայզր Ա.Գ., CH

16849 19.10.2030 Փֆայզր Ա.Գ., CH

16851 19.10.2030 Փֆայզր Ա.Գ., CH

16854 29.10.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատ 0607, 

    Արարատ Թևոսյան փ., տ. 43, AM

16926 29.11.2030 Բոդեգա դել Ֆին դել Մունդո Ս.Ա., AR

16927 29.11.2030 Բոդեգա դել Ֆին դել Մունդո Ս.Ա., AR

16958 21.10.2030 ԷնՋիՔեյ Սփարք Փլագ Քո., ԼԹԴ., JP

16960 05.11.2030 ԷնՋիՔեյ Սփարք Փլագ Քո., ԼԹԴ., JP

17062 08.11.2030 «Այսթոր» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թումանյան 8, AM

17074 22.12.2030 «Տորիաներ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 46, բն. 10, AM

17075 22.12.2030 «Տորիաներ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 46, բն. 10, AM

17111  06.10.2030 Քեյլը Ֆուդզ Ինթ՝լ (Բարբադոս) Ինք., Բարբադոսի կորպորացիա, BB

17117  10.11.2030 Ե. Ռեմի Մարտին ընդ Քո., FR

17282 14.01.2031 «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 0220, 

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

17283 14.01.2031 «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 0220, 

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

17311  31.01.2031 Ռոսմաքս Ինթերնեյշընլ Լթդ., TW

17339 11.04.2031 «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27, AM

17345 23.11.2030 Քեդբրի ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

17390 30.12.2030 «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան 24, AM

17391 30.12.2030 «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան 24, AM

17398 22.10.2030 Փֆայզր Ա.Գ., CH

17460 25.03.2031 Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP

17461 25.10.2031 Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP

17462 25.03.2031 Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP

17519 27.10.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    0607, ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

17624 29.09.2030 «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, AM

17637 11.04.2031 «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27, AM

17735 16.02.2031 «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

    0220, Ոսկեվազ համայնք, 8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM

17785 25.11.2030 «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Աբովյան 42-2, AM

18046 14.01.2031 «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

    0220, Ոսկեվազ համայնք, 8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

  08-08               534 S

  09-03               535 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

A23L 1/00            3411  A
A21D 8/00           3411  A
A47G 23/00         3412  A
B65D 81/00         3412  A
C08J 3/00           3413  A
C08K 5/00          3413  A
F16H 1/00            3414  A

A47K 4/00           594  U

A61L 2/00           594  U

C11B 9/00           595  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 2450
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11763
73 (1) Իրավատեր Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի 
ԳմբՀ, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Գոուըն Քրոփ 
Փրոթեքշն Լիմիթիդ, Highlands House Basingstoke 
Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7 
1NT, England, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.09.2020

____________________

Գրանցում No 2451
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27810, 27811
73 ( 1 )  Իրավատեր «ԷմԷռՏէ-Էկսպերտ 
Զարուբեժյե» ՍՊԸ, Russia, 398017, Lipetsk 
region, Lipetsk, Metallurgov st., Possession 1, letter 
G, office 11, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշչեստվո Ս 
Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու «ԲԱՐԵԼ», 
Russia, 399774, Lipetsk region, Yelets, Moskovs-
koe st., 8, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.09.2020

____________________

Գրանցում No 2452
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30103
73 (1) Իրավատեր  «Ալֆա ֆուդ սերվիս» ՍՊԸ, 
Երևան, Արա Սարգսյան փող., շ. 4, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող «Դը հաուս» 
ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան փող., 10 շենք, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                         01.10.2020
____________________

Գրանցում No 2453
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15917
73 (1) Իրավատեր  «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Նարեկացի 
18, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Նուրիջանյան 
գինու-կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Նարեկ, Վանի 33, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                               Հանրապետություն
Գրանցված է                          01.10.2020

____________________

Գրանցում No 2454
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23236
73 (1) Իրավատեր Մուկոս Էմուլսիոնագեզելշաֆթ 
ՄԲՀ Խեմիշ-Ֆարմացոյտիշե Բեթրիբե, Miraus-
trasse 17, Berlin, Germany (DE), DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սոսիետե դը 
Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., Av. Nestle 55, 1800 
Vevey - Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          01.10.2020

____________________
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Գրանցում No 2455
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29358
73 (1) Իրավատեր ՆեոՍթրաթա Քամփընի, 
Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, 307 
College Road East, Princeton, New Jersey 08540, 
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ջոնսն ընդ 
Ջոնսն, One Johnson & Johnson Plaza, New Brun-
swick, NJ 08933, United States of America (US), 
US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.10.2020

____________________

Գրանցում No 2456
Արդյունաբերական նմուշի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 146 S
73 (1) Լիցենզատու  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Մասլոէկստրակցիոննիյ 
զավոդ Յուգ Ռուսի», 344037 Ռոսիյսկայա 
ֆեդերացիա, Ռոստով–նա–դոնու, պլ Տոլստովո 
8, RU
73 (2) Լիցենզառու  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Զոլոտայա Սեմեչկա», 
344037 Ռոսիյսկայա ֆեդերացիա, Ռոստով–նա–
դոնու, պլ Տոլստովո 8, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        01.10.2020

____________________

Գրանցում No 2457
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 116
73 (1) Իրավատեր  Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր 
ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, 1007 Market 
Street, Wilmington, Delaware 19898, U.S.A, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փերֆորմնս 
Մըթիրիըլզ ՆԱ, Ինք., 2211 H. H. Dow Way, Mid-
land, MI 48674, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       05.10.2020

____________________

Գրանցում No 2458
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11831, 13623, 19837, 19860, 
19864, 20075, 21292, 21354, 24207, 24208, 
24252
73 (1) Իրավատեր  Վիքթորիաս Սիքրիթ 
Սթորզ Բրենդ Մենեջմենթ, Ինք., Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վիքթորիաս 
Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ Մենեջմենթ, ԼԼՔ, Four 
Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.10.2020

____________________

Գրանցում No 2459
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 31154
73 (1) Լիցենզատու  Նազենի Պետրոսյան, 
Երևան, Նիզամի 26, բն. 5, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Եվրոֆարմա» ՍՊԸ, Երևան, 
Իսահակյան 14, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         07.10.2020

____________________
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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

492U      29.03.2020

18435          03.11.2016

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

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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(51) 2020.01 (11) 3411 (13) A
A23L 1/00
A21D 8/00

(21) AM20200036 (22) 14.04.2020
(72) Армен Степанян (AM) 
(73) Армен Степанян, 0025, Ереван, Чаренци 
23/4 дом (AM) 
(54) Способ получения жидкости из компо-
нентов растительного происхождения
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к способам 
получения жидкости из компонентов 
растительного происхождения. 

Компонент растительного происхождения 
промывают, режут, помещают в закрытую 
емкость, подвергают термообработке, после чего 
образующиеся пары конденсируют. Компонент 
растительного происхождения нарезают 
толщиной 0,5-2,0 см, термообработку проводят 
в емкости со скоростью 1,0-5,0 м/с, подавая 
атмосферный воздух с температурой 40,0-
95,0⁰С. В качестве компонента растительного 
происхождения взяты груши, яблоки, персики, 
абрикосы, арбузы, помидоры и/или баклажаны. 

Создается жидкость натурального 
и растительного происхождения путем 
конденсации паров.

____________________

(51) 2020.01 (11) 3412 (13) A
A47G 23/00
B65D 81/00

(21) AM20200007 (22) 05.07.2018
(85) 30.01.2020
(86) PCT/SG2018/050333, 05.07.2018
(87) WO2019/009812, 10.01.2019
(31) 10201705560R,  (32) 06.07.2017,  (33) SG
(72) Ясуи Акеми (SG) 
(73) Юми Омма (SG), Ясуи Акеми (SG) 
(54) Держатель стакана для напитков и способ 
его приготовления
(57) Изобретение относится к держателям 
стаканов для напитков и к способам их 
приготовления. 

Способ включает обеспечение гибкого 
материала, придание гибкому материалу, по 
меньшей мере, существенно прямоугольной 
формы, где первый конец противоположен 
второму концу, обеспечение одного или 
нескольких соединительных элементов, 
соединение первого конца со вторым концом, 
с использованием одного или нескольких 
соединительных элементов для окружения 
стакана для напитков гибким материалом.
(74) Р. Давтян

____________________

(51) 2020.01  (11) 3413 (13) A
C08J 3/00
C08K 5/00

(21) AM20190046 (22) 10.04.2019
(72) Лилит Амбарцумян (AM), Левон Саргсян (AM) 
(73) Фонд “Образовательный ХАВ АЙБ”, Ереван, 
шоссе Тбилисян 11/11 (AM) 
(54) Способ получения биоразлагаемых 
полимеров
(57) Изобретение относится к области химии, в 
частности, к способу получения биоразлагаемых 
полимеров на основе термопластичного крахмала 
и некоторых пластификаторов, и может найти 
применение в качестве сырья для изготовления 
пакетов и других пластических изделий.

Готовят смесь крахмала, пластификатора, 
кислоты и воды, нагревают ее, затем высушивают 
полученную биоразлагаемую суспензию. 
Соотношение крахмала, пластификатора, 
кислоты и воды составляет (1,5) : (0,7-3,0) : 
(0,0073) : (3,0). Смесь при перемешивании 
нагревают до температуры 45-55°C в течение 
5-10 минут, после чего высушивают, а суспензию 
биоразлагаемого полимера высушивают при 
температуре 20-25°C в течение 3 дней. 

В качестве пластификатора используют 
смесь глицерина или сорбитола и желатина, или 
глицерина, сорбитола и желатина, или глицерина 
или сорбитола и агар-агара, или глицерина, 
сорбитола и агар-агара.

____________________

Сведения о выданных патентах
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(51) 2020.01 (11) 3414 (13) A
F16H 1/00

(21) AM20200029 (22) 11.03.2020
(72) Армен Хачатуров (AM) 
(73) Армен Хачатуров, 0045, Ереван, Мами-
конянц 45, кв. 3 (AM) 
(54) Червячный редуктор
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности, к червячным редукторам. 

Червячный редуктор имеет вал, 
расположенный в корпусе, со своим зубчатым 
колесом, к диаметру которого по касательной 
расположен червячный вал, соединенный 
с двигателем. По касательной к диаметру 
зубчатого колеса дополнительно расположен 
второй червячный вал, соединенный со своим 
двигателем. Редуктор имеет общую систему 
управления двигателями. 

Исключаются дефекты, возникающие от 
люфта, 1 ил.

____________________



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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(51) 2020.01  (11) 594 (13) U
A47K 4/00
A61L 2/00

(21) AM20200062U (22) 08.07.2020
(72) Артур Пепанян (AM) 
(73) Артур Пепанян, 0078, Ереван, Маргарян 31, 
кв. 8 (AM) 
(54) Санитарная дезинфицирующая система
(57) Полезная модель относится к созданию 
индивидуальной дезинфицирующей установки 
для человека, в частности санитарных 
дезинфицирующих систем.

Санитарная дезинфицирующая система 
имеет корпус, бак с дезинфицирующим 
раствором, систему подачи дезинфицирующего 
раствора с распылительными устройствами и 
систему управления, подключенную к системе 
подачи дезинфицирующего раствора со своими 
световыми датчиками. Корпус выполнен в виде 
прямоугольной нержавеющей металлической 
арки, распылительные устройства прикреплены 
к прямоугольной арке сверху и к боковым частям. 
Распылительные устройства прикреплены 
к прямоугольной арке: одно сверху и по три 
на боковых участках. К системе управления 
дополнительно подключен узел зарядки 
энергии. 

Обеспечивается бесперебойная работа 
санитарно-дезинфицирующей системы с 
низкой себестоимостью и высокой произво-
дительностью, одновременно расширяются 
возможности и ассортимент.

____________________

Сведения о выданных патентах
(51) 2020.01  (11) 595 (13) U

C11B 9/00
(21) AM20200064U (22) 15.07.2020
(72) Гагик Нерсисян (AM), Армен Киракосян 
(AM), Юрий Мартиросян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Шуши, Ашот Бекори 4 (AM), ЗАО 
“Институт водных проблем и гидротехники 
имени академика И.В. Егиазарова”, 0047, 
Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Устройства для получения эфирных масел 
из растительного сырья
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности к устройствам 
для получения эфирных масел из растительного 
сырья. 

Устройство имеет последовательно соеди-
ненные котел, парораспределитель, реактор с 
растительным сырьем, паропровод, холодильник 
и приемник. Котел имеет узел регулировки 
подачи пара. Реактор - цилиндрический. 
Растительное сырье помещено в реакторе 
горизонтально на сетках из нержавеющей 
стали, висящих на равном расстоянии друг от 
друга. Распределитель пара выполнен в виде 
4-8 распределительных труб, расположенных 
вертикально и равноудаленно по периметру 
реактора. В распределительных трубках, по 
направлению размещения растительного 
сырья, выполнены отверстия для подачи пара. 
В нижней части реактора находятся датчик 
наличия жидкости и клапан слива жидкости. 

Обеспечивается более чистое производство 
эфирных масел и повышается эффективность 
работы устройства, 2 ил.  

____________________
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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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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 08-08 (11) 534 (13) S 
(21) 20200019  (22) 07.08.2020
(72) Самвел Варданян (AM) 
(73) Самвел Варданян (AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Дюбель для плинтуса

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-03 (11) 535 (13) S 
(21) 20200021  (22) 25.08.2020
(72) Давид Алуджас Акопян (AM), Степан Азарян 
(AM) 
(73) С.П. ООО “РОЯЛ АРМЕНИЯ” (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Тара (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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