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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) 3375 (13) A
A23K 1/00

(21) AM20190148 (22) 17.12.2019
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Նարինե Ֆարսյան 
(AM), Բարդուղ Գալստյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, ԱՀ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Համակցված կեր
(57) Գյուտը վերաբերում է համակցված կերերի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ 
ընտանի կենդանիների համակցված կերերի 
բաղադրակազմին։

Համակցված կերը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ. %. գարի՝ 19.0 – 21.0, 
գետնանուշի վերգետնյա կանաչ զանգվածի 
աղացվածք՝ 38.0 – 42.0, եգիպտացորեն՝ 18.0 
– 21.0, գետնանուշի սերմերից ստացված յուղի 
չոր մնացորդ՝ 9.0 – 11.0, աղ՝ 2.5 – 3.5, Արցախի 
սպիտակ կրաքարային շինարարական 
քարի փոշի՝ 5.5 – 6.5։ Ընդ որում, որպես աղ 
վերցված է մանրացված քարաղ, իսկ գարին և 
եգիպտացորենը աղացված են։ 

Ընդլայնվում է համակցված կերերի 
տեսականին, բարձրացվում է դրանց 
արդյունավետությունը։

____________________

(51) 2020.01 (11) 3376 (13) A
A61H 9/00 

(21) AM20190153 (22) 26.12.2019
(72) Կոլյա Խաչատրյան (AM) 
(73) Կոլյա Խաչատրյան, 0079, Երևան, Մառի 
10, բն. 49 (AM) 
(54) Բարոմերսման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական սարքա-
շինությանը:

Բարոմերսման սարքն ունի մարդու 
սրունքներին և ազդրերին, ինչպես նաև 
որովայնին ամրակցվող խորշիկավոր օդային 
բարձիկներ, բարձիկներին միակցված օդի 
բաշխման համակարգ և համակարգին 

միակցված օդամղիչ պոմպ: Միակցումները 
կատարված են օդատար ճկուն խողովակների 
միջոցով: Օդի բաշխման համակարգն 
իրականացված է բարոմեխանիկական 
կարգավորիչի տեսքով: Կարգավորիչն 
ունի շրջանաձև ստատոր և դրա մեջ սռնու 
վրա համառանցք տեղակայված, օդային 
խցիկ ունեցող ռոտոր: Ռոտորի կողմնային 
մակերևույթի վերին հատվածամասում 
կատարված է ատամնանիվ: Ատամնանիվի հետ 
կառչման հնարավորությամբ տեղակայված 
է օդային պոմպ, որը միակցված է օդամղիչ 
պոմպին: Ռոտորի և ստատորի միջև առկա 
բացակում տեղակայված է գնդիկավոր 
սևեռակիչ: Ստատորի արտաքին մակերևույթին 
շառավղայնորեն միմյանցից հավասարահեռ 
տեղակայված են խողովակապտուկներ՝ 
յուրաքանչյուրը ճկուն խողովակներից որևէ 
մեկի հետ միակցված: Ռոտորն ունի ստատորի 
խողովակապտուկներից ցանկացածի հետ 
փոխազդման հնարավորությամբ կատարված՝ 
օդային խցիկի հետ փոխազդող օդատար 
խողովակ:

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, 
ապահովվում է օգտագործման հարմարա-
վետությունը, 24 նկ.:

____________________

(51) 2020.01 (11) 3377 (13) A
C07D 249/00

(21) AM20190150 (22) 20.12.2019
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Արմեն Գալստյան 
(AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ա. Մանուկյան 1 
(AM) 
(54) 4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված-4H-
1,2,4-տրիագոլ-3-իլ)-1-ալկօքսիբուտան-2-ոլներ 
որպես Ֆիտոպլանկտոնի աճի խթանիչներ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես, 
ֆիտոպլանկտոնների աճի խթանիչներին՝ 
4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված-4H-1,2,4-
տրիազոլ-3-իլ)-1-ալկօքսիբուտան-2-ոլներին։
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Նշված միացությունները ստանում են 
ենթարկելով 1-(4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպեն-
տանոիլ)-4-տեղա կալված թիոսեմիկարբազիդները 
հիմնային ցիկլացման ալկալու ջրային լուծույթով։

____________________

(51) 2020.01  (11) 3378 (13) A
C07D 417/00

(21) AM20190151 (22) 20.12.2019
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Արմեն Գալստյան 
(AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնա դրամ, 0025, Երևան, Ա. Մանուկյան 1 
(AM) 
(54)  Ցավազրկող հատկություն ունե-
ցող 5-(2-ամինոթիազոլ-4-իլ)-5- բուտիլ-
դիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոն
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ 5 - (2 – 
ամինոթիազոլ - 4 - իլ) – 5 – բուտիլդիհիդրոֆուրան 
- 2(3H) – ոնին, որն ունի ցավազրկող ակտիվու-
թյուն և կարող է կիրառություն գտնել պրակտիկ 
բժշկության մեջ:

4 – բուտիլ – 4 – բրոմացետիլդիհիդրոֆուրան 
- 2(3H) -ոնը փոխազդեցու թյան մեջ են դնում 
թիոմիզանյութի հետ Հանչի ռեակցիայի 
պայմաններում և ամոնիակաջրով հետագա 
մշակմամբ անջատում են նպատակային 
միացությունը:

Ընդլայնվում է ցավազրկող  ակտիվություն 
ցուցաբերող միջոցների տեսականին:

____________________

(51) 2020.01 (11) 3379 (13) A
C07D 471/00
A61K 31/00

(21) AM20190152 (22) 23.12.2019
(72) Ռուզաննա Պարոնիկյան (AM), Արթուր 
Հարությունյան (AM), Անահիտ Գրիգորյան (AM), 
Իվետտա Նազարյան (AM), Հասմիկ Հակոբյան 
(AM), Հրաչիկ Գասպարյան (AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM) 

(54) Հոգեմետ ակտիվություն ունեցող 
պի րիդո[1.2-a] պիրիմիդինի ածանցյալներ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես, hոգեմետ 
(հակացնցումային, անքսիոլիտիկ և հակա-
դեպրեսանտ)  հատկություն ունեցող 
պիրիդո[1,2-a]պիրիմիդինի ածանցյալներին՝ 
2-հիդրօքսի-3-[2- (իզոբուտիլթիո)էթիլ]-4H-
պիրիդո[1,2-a] պիրիմիդին-4-ոնին (3085-
7) և 2-հիդրօքսի-3-[(2-ցիկլոպենտիլթիո)
էթիլ]-4H-պիրիդո[1,2-a] պիրիմիդին-4-ոնին 
(3085-8), որոնք կարող են կիրառվել բժշկության 
մեջ:

____________________

(51) 2020.01 (11) 3380 (13) A
C11D 3/00

(21) AM20190109 (22) 17.09.2019
(72) Ռուզան Բաբկենի Բայաթյան (AM), 
Բաբկեն Էլիգումի Բայաթյան (AM), Հարություն 
Կարապետի Հովհաննիսյան (AM), Կարեն 
Իշխանի Խաչատրյան (AM) 
(73) Ռուզան Բաբկենի Բայաթյան, 0054, Երևան, 
Նոր Նորքի 4-րդ զանգված, 2-րդ հատված 38, 
բն. 28 (AM) 
(54) Տրանսպորտային միջոցների մակե-
րևույթների անհպումային լվացման միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է կենցաղային 
քիմիային, մասնավորապես՝ տրանսպորտային 
միջոցների մակերևույթների անհպումային 
լվացման միջոցների բաղադրակազմին։ 

Միջոցն ունի հետևյալ բաղադրակազմը, 
զանգված. %. նատրիումի հիդրօքսիդ` 11.0-13.0, 
անիոնային մակերևութաակտիվ նյութ` 12.0-
20.0, ոչ իոնածին մակերևութաակտիվ նյութ` 
9.25-15.5, լուծիչ` 2.0-4.0, կոմպլեքսագոյացուցիչ` 
2.0-5.0, կոռոզիայի արգելակիչ` 5.0-9.0, 
փրփրարար (փրփուրի կայունացուցիչ)` 6.0-
10.0, ներկանյութ` 0.02-0.03, հոտավորիչ` 0.1-
0.3 և ջուր՝ մնացածը: 

Ընդլայնվում է տրանսպորտային միջոց-
ների լվացման միջոցների տեսականին, 
բարձրացվում են որակական հատկանիշները։

____________________



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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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 523  (13) S 
(21) 20200001  (22) 15.01.2020
(72) Արթուր Մարգարյան (AM) 
(73) «ԳՈԼԴ ԷՅՋ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գյուլբենկյան 2/1 շ., բն. 10 (AM) 
(54) Հուշանվերային շշեր (15 տարբերակ)
(55) 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20182059 (111) 30531
(220) 19.12.2018 (151) 23.03.2020
   (181) 19.12.2028
(730) Զառա Ռոբերտի Անդրեասյան, Երևան, 
Նանսենի 3, բն. 103, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(526) «DANCE CLUB» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. պարի ուսուցում:
____________________

(210) 20190040 (111) 30532
(220) 15.01.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 15.01.2029
(730) «Նատիռա գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 
Միկոյան եղբ., փ., տուն 31, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
ոսկեգույն (#B8860B), բաց ոսկեգույն (#EEE8AA) 
և սև (#000000) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20190733  (111) 30533
(220) 12.04.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 12.04.2029
(730) «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց 
13, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «24/7» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, նարնջագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. միջնորդային գործունեություն. 
վարկային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. պարտքերի բռնագանձման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապահովագրման միջնորդություն. 
բանկային ծառայություններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ֆինանսական հաշվանցում 



ԳՅՈՒՏԵՐ

23

ՄԱՍ 1

23

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

01 .04 . 2020

(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի պահա-
րաններում. փոխառությունների տրամադրում 
(ֆինանսավորում). ֆինանսական գնահա-
տումներ (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆակտորինգ. ֆինանսավորում. ֆինանսական 
կառավարում. փոխատվության տրամադրում 
գրավի դիմաց. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. խորհրդատվություն ֆինան-
սական հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժեթղթերի 
թողարկում. վարկային քարտերի թողարկում. 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություն-
ներ. ֆինանսական հովանավորություն. 
բանկային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. ածխածնային վարկեր 
իրականացնելու միջնորդություն. վարկավորում 
գրավի դիմաց. պահեստային հիմնադրամ-
ների ծառայություններ, խնայողական 
հիմնադրամների ծառայություններ. միջնոր-
դային ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված 
հարցերով. շինարարական նախագծերի 
ֆինանսավորման կազմակերպում. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար. միջնորդական գործարքներ կապված 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ. 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց:

____________________

(210) 20190734  (111) 30534
(220) 12.04.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 12.04.2029
(730) «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց 
13, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառ նություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. տարաժամկետ 
մարման վարկեր. միջնորդային գործու-
նեություն. վարկային գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. պարտքերի բռնագանձ-
ման գործա կալությունների ծառայություններ. 
ապահովագրման միջնորդություն. բան-
կային ծառայություններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի պահա-
րաններում. փոխառությունների տրամադրում 
(ֆինանսավորում). ֆինանսական գնահա-
տումներ (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք). ֆակ-
տորինգ. ֆինանսավորում. ֆինանսական 
կառավարում. փոխատվության տրամադրում 
գրավի դիմաց. հիփոթեքային վարկեր. 
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վերլուծություն. խորհրդատվություն ֆինան-
սական հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժե թղթերի 
թողարկում. վարկային քարտերի թողարկում. 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
ածխածնային վարկեր իրականացնելու 
միջնորդություն. վարկավորում գրավի դիմաց. 
պահեստային հիմնադրամների ծառա-
յություններ, խնայողական հիմնադրամների 
ծառայություններ. միջնորդային ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն պարտքի 
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հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար. միջնորդական գործարքներ կապված 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ. 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց:

____________________

(210) 20190858 (111) 30535
(220) 29.04.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 29.04.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» 
բառից և «RA» հապավումից, ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է նարնջագույն, բաց և մուգ նարնջագույն, 
դեղին, սև, կարմիր, սպիտակ, վարդագույն, 
մոխրագույն, կանաչ, շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. լուծվող թեյ՝ դեղձի համով սառը 
թեյ և սառույցով թեյ պատրաստելու համար. 
սառը թեյ, սառույցով թեյ` դեղձի համով։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190859 (111) 30536
(220) 29.04.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 29.04.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» բառից 
և «RA» հապավումից, ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց և մուգ դեղին, նարնջագույն, սև, 
կարմիր, սպիտակ, մոխրագույն, կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. լուծվող թեյ՝ կիտրոնի համով սառը 
թեյ և սառույցով թեյ պատրաստելու համար. 
սառը թեյ, սառույցով թեյ՝ կիտրոնի համով։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190860 (111) 30537
(220) 29.04.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 29.04.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.05.2019
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(540) 

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

դաս 30. լուծվող թեյ՝ սև հաղարջի համով 
սառը թեյ և սառույցով թեյ պատրաստելու 
համար. սառը թեյ, սառույցով թեյ՝ սև հաղարջի 
համով։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190861  (111) 30538
(220) 29.04.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 29.04.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» 
բառից և «RA» հապավումից, ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, բաց և մուգ վարդագույն, նարնջա-
գույն, դեղին, սև, կարմիր, սպիտակ, մոխրագույն, 
կանաչ, բորդո գունային համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 30. լուծվող թեյ՝ ազնվամորու համով 
սառը թեյ և սառույցով թեյ պատրաստելու 
համար. սառը թեյ, սառույցով թեյ՝ ազնվամորու 
համով.։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190875 (111) 30539
(220) 29.04.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 29.04.2029
(730) «Մենյու Գրուփ» (ՅուՔեյ) լիմիթիդ, GB 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «Group» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
խանութների համակարգերի միջոցով 
ապրանքների իրացում, ներառված 35-րդ 
դասում. գովազդ. գովազդ հեռուստատեսու-
թյան և ռադիոյի միջոցով, ինչպես նաև գովազդ 
սոցիալական ցանցերում և այլ առցանց 
հարթակներում.

դաս 39. տարբեր տեսակի ապրանքների 
առաքում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191007  (111) 30540
(220) 15.05.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 15.05.2029
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(730) «Մենյու Գրուփ» (ՅուՔեյ) լիմիթիդ, GB 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
խանութների համակարգերի միջոցով 
ապրանքների իրացում, ներառված 35-րդ 
դասում. արտաքին գովազդ. գովազդ. գովազդ 
հեռուստատեսության և ռադիոյի միջոցով. 
ինչպես նաև գովազդ սոցիալական ցանցերում 
և այլ առցանց հարթակներում.

դաս 39. տարբեր տեսակի ապրանքների 
առաքում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191008  (111) 30541
(220) 15.05.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 15.05.2029
(730) «Մենյու Գրուփ» (ՅուՔեյ) լիմիթիդ, GB 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
խանութների համակարգերի միջոցով 
ապրանքների իրացում, ներառված 35-րդ 
դասում. գովազդ. գովազդ հեռուստատեսու-
թյան և ռադիոյի միջոցով. ինչպես նաև գովազդ 
սոցիալական ցանցերում և այլ առցանց 
հարթակներում.

դաս 39. տարբեր տեսակի ապրանքների 
առաքում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191160  (111) 30542
(220) 03.06.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 03.06.2029
(730) «Մենյու Գրուփ» (ՅուՔեյ) լիմիթիդ, GB 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ):
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191343  (111) 30543
(220) 28.06.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 28.06.2029
(730) Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE 
(442) 16.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգային հյութեր. 
օշարակներ և այլ բաղադրություններ. 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________
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(210) 20191575  (111) 30544
(220) 02.08.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 02.08.2029
(730) Լևոն Վարթան Դեր Բեդրոսսյան, Երևան, 
Վարդանանց 5, բն. 25, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «Textile Museum and Inn» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում.

դաս 41. գրքերի հրատարակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ):

____________________

(210) 20191576  (111) 30545
(220) 02.08.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 02.08.2029
(730) Լևոն Վարթան Դեր Բեդրոսսյան, Երևան, 
Վարդանանց 5, բն. 25, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «ՏԵՔՍՏԻԼԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ և ՀՅՈՒՐԱՏՈՒՆ» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում.

դաս 41. գրքերի հրատարակում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակու թային 
կամ կրթության նպատակներով.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ):

____________________

(210) 20191592  (111) 30546
(220) 06.08.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 06.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր 
Դանիելյան Գրիշայի, Երևան, Նոր Արեշ 41, 
տուն 117, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «SHIN» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մատակարարման ծառայություն-
ներ երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում):

____________________

(210) 20191650  (111) 30547
(220) 14.08.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 14.08.2029
(730) Հայաստանի ժողովրդական շարժում 
հայրենասիրական հասարակական կազմա-
կերպություն, Երևան, Չարենցի 1, սենյակ 105, 
AM 
(442) 02.09.2019
(540) 
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(526) Արաբական տառերով գրված արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս 41. կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների 
կազմակերպում և անցկացում. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթու-
թյան նպատակներով. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.

դաս 45. քաղաքական հանդիպումների 
ժողովների կազմակերպում:

____________________

(210) 20191689  (111) 30548
(220) 19.08.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 19.08.2029
(730) Գրեյթ Ուոլ Մոթոր Քամփնի Լիմիթիդ, CN 
(442) 01.10.2019
(540) 

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

դաս 12. հեռընթաց ավտոբուսներ. 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ) փոխադրման 
համար զանազան նպատակներով. ավտոտներ. 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. ֆուրգոններ 
(տրանսպորտային միջոցներ). ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ). ցամաքային, օդային, 
ջրային և ռելսային տրանսպորտային միջոցներ. 
թափքեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների շասսիներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191731  (111) 30549
(220) 26.08.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 26.08.2029
(730) «Ջասթ ին թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Հերացու 
7, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. ներմուծման-արտա-
հանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հար-
ցերով. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. մասնա  -
գիտական խորհրդատվություն գործարա-
րության ասպարեզում. 

դաս 39. ավիափոխադրումներ. ավտո-
մոբիլային փոխադրումներ. ավտոբուսային 
փոխադրումներ. փոխադրումներ բեռնա-
տար ավտոտրանսպորտով. փոխադրում 
լիխտերներով. փոխադրումներ սայլային 
տրանսպորտով. երկաթուղային փոխա-
դրումներ. փաթեթավորված բեռների 
առաքում. բեռների տեղափոխում. ծովային 
բեռնափոխադրումների միջնորդություն. 
բեռնա թափման աշխատանքներ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում. 
տրանսպորտային ծառայություններ. փոխա-
դրումներ ջրային տրանսպորտով. բեռների 
առաքում. ծովային փոխադրումներ. զրահապատ 
տրանսպորտով փոխադրումներ. փոխադրում 
տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. սուրհանդակա-
յին ծառայություններ (նամակների կամ 
ապրանքների առաքում). տեղեկատվություն 
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պահեստներում ապրանքների պահպանության 
հարցերով. տեղեկատվություն փոխադրումների 
հարցերով. տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
փոխադրում բեռնանավերով. 

դաս 45. իրավաբանական հետա-
զոտություններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. իրավաբանական փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. երրորդ անձանց 
համար պայմանագրերի համաձայնեցման 
հետ կապված իրավաբանական ծառայություն-
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն 
մրցույթների հայտերին արձագանքելու 
վերաբերյալ. իրավաբանական հսկողության 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20191741  (111) 30550
(220) 27.08.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 27.08.2029
(730) «Կուժամս» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, ք. 
Իջևան, Արցախյան 128, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ և նարնջագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 29. մրգերից և բանջարեղեններից 
պատրաստված պահածոներ:

____________________

(210) 20191779  (111) 30551
(220) 02.09.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 02.09.2029 
(730) Վարդան Մանուկյան, Երևան, Զեյթուն, 
Կամարակ 2-րդ նրբ., տուն 4, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(526) «Ստոմատոլոգիական կլինիկա» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայություն:
____________________

(210) 20191811  (111) 30552
(220) 06.09.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 06.09.2029
(730) Նաիրա Հովհաննիսյան, Երևան, Արամի 
նրբ. 5 Ա, բն. 15 Ա, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «Fun Club» արտահայտությունն ինքնու րույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ. զվարճությունների ծառայություններ:

____________________
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(210) 20191821  (111) 30553
(220) 06.09.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 06.09.2029
(730) «Արլա» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմյան փ., 
տուն 53, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ 
գազավորված ջուր արտադրելու համար. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. 
լիմոնադներ. օշարակներ լիմոնադների համար. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված 
ջուր. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

դաս 33. գինիներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20191861  (111) 30554
(220) 16.09.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 16.09.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վիգեն Մելքոնյան 
Դավիթի, Երևան, Ա. Խաչատրյան 24/1, բն. 25, 
AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «Royal Quality Strawberry» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կարմիր, վարդագույն, դեղին, բաց և մուգ 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 31. թարմ ելակներ:
____________________

(210) 20191902  (111) 30555
(220) 19.09.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 19.09.2029
(730) «Մեհրի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, հարկ 
5, սենյակ 524, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարչության համար և պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

____________________
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(210) 20191903  (111) 30556
(220) 19.09.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 19.09.2029
(730) «Մեհրի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, հարկ 
5, սենյակ 524, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական և 
գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարչության համար և պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ: 

____________________

(210) 20191915  (111) 30557
(220) 23.09.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 23.09.2029
(730) «Սոլարա» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 40/88, 
AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին և նարնջագույն գունային համակցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 37. էլեկտրաէներգիա արտադրող 

արևային մարտկոցների տեղադրում և 
տեխնիկական սպասարկում:

____________________

(210) 20191960  (111) 30558
(220) 30.09.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 30.09.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.10.2019
(310) 33936   (320) 02.04.2019    (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

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

____________________

(210) 20191961  (111) 30559
(220) 30.09.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 30.09.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.10.2019
(310) 33939    (320) 02.04.2019    (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային արտա-
դրանք, ներառյալ՝ սիգարներ, սիգարետներ, 
սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգա-
րետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 

փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված  34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20192012  (111) 30560
(220) 04.10.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 04.10.2029
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «ակվա» և «aqua» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, երկնագույն, կապույտ, թանաքագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192023  (111) 30561
(220) 07.10.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 07.10.2029
(730) Գրիգոր Ցոլակյան, Երևան, Քաջազնունու 
8/1, բն. 48, AM 
(442) 01.11.2019
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(540) 

(526) «Limited Edition» գրառումը և «G» տառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն և բորդո գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192035  (111) 30562
(220) 09.10.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 09.10.2029
(730) Մամիյե Բրոդերս, Ինք., US 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. նորածինների և մանկական 

հագուստ, մասնավորապես՝ ներքնազգեստ. 
հագուստ մեկ կտորից. նորածնի 
ննջազգեստներ. գիշերանոցներ. բաղնիքի 
խալաթներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
մանկական կոմբինեզոններ. շապիկներ 
(բլուզներ). տրիկոտաժե վերնահագուստներ. 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.  մայկաներ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստներ. 
բաճկոնակներ. սվիտերներ. պուլովերներ. 
տաբատներ. ջինսեր. վարտիքներ. լեգինսներ 
(շալվար). բլուզներ. շրջազգեստներ. զգեստներ. 
ջեմպերներ. սպորտային տաբատներ. 

բարակ սվիտերներ. հուդի սվիտերներ. 
լողազգեստներ. բաճկոններ (հագուստ). մանտո. 
ձմեռային վերարկուներ. անձրևանոցներ. 
ձեռնոցներ (հագուստ). թաթմաններ. շորից 
մանկական կրծկալներ. կարճագուլպաներ. 
զուգագուլպաներ. գլխարկներ, մասնա-
վորապես՝ բոլորագլխարկներ. կեպիներ. 
գլխակապեր. կոշկեղեն, մասնավորապես՝ 
կոշիկներ, սպորտային կոշիկներ, սանդալներ,  
երկարաճիտ կոշիկներ, տնային կոշիկներ: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20192149  (111) 30563
(220) 23.10.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 23.10.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Նավա-
սարդյան, Երևան, Շիրակի 2ա, բն. 605, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություն-
ներ. զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ.  քեմպինգների ծառա-
յություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
վրանների վարձույթ. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում:

____________________
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(210) 20192165  (111) 30564
(220) 24.10.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 24.10.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լենդրուշ 
Ղազարյան Էդուարդի, Երևան, Արտաշիսյան 
41, բն. 24, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «DENTAL», «NAILART», «JEWELLERY» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 35. ատամնաբուժական, մատնա-
հարդարման և ոսկերչական գործիքների, 
սարքավորումների և պարագաների վաճառք:

____________________

(210) 20192193  (111) 30565
(220) 30.10.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 30.10.2029
(730) «Ռոդ Կուրտման լեգալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Տերյան 105/1, սենյակ 607, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20192211  (111) 30566
(220) 01.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 01.11.2029

(730) «Վիէմվի» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
109, բն. 31, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). տեքստային 
նյութերի հրապարակում, բացա-
ռությամբ գովազդային նյութերի. կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. ակումբ-
ների ծառայություններ (զվարճություն կամ 
կրթություն). կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ). մանկա-
պարտեզներ (կրթություն). գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկա-
ցում. գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում. կրթության 
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
թարգմանիչների ծառայություններ. տեքստերի 
խմբագրում. մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). բանավոր 
թարգմանողների ծառայություններ. մասնա-
գիտական վերապատրաստում. դպրոցների 
կողմից մատուցվող կրթական ծառայություններ. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում):

____________________
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(210) 20192223  (111) 30567
(220) 01.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 01.11.2029
(730) «Վիլիջ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, 
Երևանյան փ., 1-ին թաղ., գործարան 8/1, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ. կարագ. սերուցք. 

սերուցքային կրեմ. սննդային յուղ. պանիրներ. 
կեֆիր. թան. կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
կաթնաշոռ. կաթնային կոկտեյլներ. խտացրած 
կաթ. թթվասեր. արաժան. մածուն. կաթի փոշի. 
կաթի փոխարինիչներ:

____________________

(210) 20192237  (111) 30568
(220) 05.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 05.11.2029
(730) Էմբրակո Ինդասթրիա դե Կոմպրեսորես է 
Սոլուսոես էմ Ռեֆրիջերասաո Լթդա., BR 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 7.  սառնարանային հերմետիկ 

ճնշակներ, դրանց մասեր, տարրեր, պիտույքա-
կազմեր և բաղադրամասեր։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192240  (111) 30569
(220) 05.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 05.11.2029
(730) Էմբրակո Ինդասթրիա դե Կոմպրեսորես է 
Սոլուսոս էմ Ռեֆրիջերասաո Լթդա., BR 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 7. սառնարանային հերմետիկ 

ճնշակներ, դրանց մասեր, տարրեր, 
պիտույքակազմեր և բաղադրամասեր։  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192265  (111) 30570
(220) 08.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 08.11.2029
(730) «Միլիտարյան» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 2, 
AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 

կոշիկի սահելը խոչընդոտող հարմարանքներ. 
հագուստ ավտոմոբիլիստների համար. 
բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի հողաթափներ. 
գուլպաներ (երկար). քրտինք կլանող երկար 
գուլպաներ. գուլպաների կրկնակրունկներ. 
բերետներ. բլուզներ. բոաներ (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ). կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). 
քրտնակալներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ 
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պուլովերներ.  շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. 
կապեր երկար գուլպաների համար. 
կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ 
(բլուզներ).  պլաստրոններ. կրծքակալներ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ).  
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկ-
ներ. բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները). հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ 
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտա-
ժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական 
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկեր. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիք-

ներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. ներբաններ. կոշիկ ներ. 
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկ-
տրական  մուֆտաներ  ոտքերի  համար.  սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկ-
ներ. գլխակապեր (հագուստ). գլխա նոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզության համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ.  ժապավենակապ   
փողկապներ   լայն   եզրերով.  ջրցողի   
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). 
դիմակներ քնելու համար. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգներ. 
դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ 
(շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. թաթմաններ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192286  (111) 30571
(220) 11.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 11.11.2029
(730) «Էյ Էմ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ 
Քոչար 8/2, AM 
(442) 02.12.2019
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(540) 

(526) «AM» և «GROUP» գրառումներն ինքն ուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 6. մետաղյա սահմանափակիչներ 
պատուհանների համար. պատուհանի 
բլոկներ. պատուհանի անվակներ. պատուհանի 
հոլովակներ. պատուհանի մղլակներ. 
պատուհանների մետաղապատվածքներ. 
դռների կամ պատուհանների միջակապեր. 
պատուհանների փեղկավոր մետաղական 
ապակեկալներ. պատուհանների մետաղական 
շրջանակներ. մետաղական պատուհաններ. 
մետաղական կեռիկներ պատուհանների 
համար.

դաս 19. փեղկավոր ոչ մետաղական 
դռներ. ոչ մետաղական դռներ. դռան կամ 
պատուհանի ոչ մետաղական միջակապեր. 
դռների ոչ մետաղական լողաթներ դռների ոչ 
մետաղական փեղկեր. դռների ոչ մետաղական 
շեմեր. դռան արմատուր (ոչ մետաղական). ոչ 
մետաղական զրահապատված դռներ. երկկողմ 
բացվող. ճոճվող ոչ մետաղական դռներ.

դաս 37. շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. շինարարական կառուցվածքների 
քանդում. տեղեկատվություն շինարարության 
հարցերով. տեղեկատվություն վերանորոգման 
հարցերով. խորհրդատվություն շինարարության 
հարցերով. դռների և պատուհանների 
տեղադրում:

____________________

(210) 20192287  (111) 30572
(220) 11.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 11.11.2029
(730) «Իվի մոթորս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հ.Հակոբյան փ. 3, հիմնական մասնաշենքի 
2-րդ սեկցիա, հարկ 5, AM 

(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «MOTORS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավտոմեքենաների վաճառք. 
ավտոմեքենաների ներմուծում:

____________________

(210) 20192324  (111) 30573
(220) 14.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 14.11.2029
(730) Ստրադիվարիուս Էսպանյա, Ս.Ա., ES 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

կառավարում. վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային գործառույթներ. օգնություն 
արդյունաբերական կամ առևտրային ձեռնար-
կությունների գործարարության կառա-
վարման կամ առևտրային գործառույթ ների 
հարցում. ցուցահանդեսների և առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
առևտրային ընկերության կողմից 
խթանման ծառայություններ սպառողների 
հավատարմության քարտերի թողարկման 
միջոցով. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. գովազդային 
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տեքստերի խմբագրում. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. օգնություն ֆրանչայզինգի 
հիման վրա առևտրային ընկերության 
գործարկման հարցում. ապրանքների 
ցուցադրում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. աճուրդային վաճառք. 
առևտրային կենտրոնների խթանման և 
կառավարման ծառայություններ. օգնություն 
ձեռնարկության առևտրային գործառույթ-
ների հարցում կապի համաշխարհային 
ցանցերի միջոցով պատվերների մշակման 
տեսքով. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). նմուշների 
տարածում. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. գովազդային նյութերի 
տարածում. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
թերթերի գովազդային խորագրերի կազմում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցե-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հայտարարությունների 
փակցնում. արտաքին գովազդ. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ձեռնարկությունները տեղա-

փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հաշվապահական գրքերի վարում. 
վաճառքի գործակալություններ և վաճառքի 
կազմակերպման գործակալություններ. ցան-
կացած եղանակով մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. երրորդ 
անձանց համար ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման)՝ հնարավորություն տալով 
սպառողներին հարմար կերպով դիտել և գնել 
այդ ապրանքները:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192325  (111) 30574
(220) 14.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 14.11.2029
(730) Գրուպո Մասսիմո Դուտտի, Ս.Ա., ES 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

կառավարում. վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային գործառույթներ. օգնություն 
արդյունաբերական կամ առևտրային ձեռնար-
կությունների գործարարության կառա վար-
ման կամ առևտրային գործառույթ ների 
հարցում. ցուցահանդեսների և առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրային ընկերության կողմից 
խթանման ծառայություններ սպառողների 
հավատարմության քարտերի թողարկման 
միջոցով. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. օգնություն ֆրանչայզինգի 
հիման վրա առևտրային ընկերության 
գործարկման հարցում. ապրանքների 
ցուցադրում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. աճուրդային վաճառք. 
առևտրային կենտրոնների խթանման և 
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կառավարման ծառայություններ. օգնություն 
ձեռնարկության առևտրային գործառույթների 
հարցում կապի համաշխարհային ցանցերի 
միջոցով պատվերների մշակման տեսքով. 
ներմուծման-արտահանման գործա կալու-
թյունների ծառայություններ. աշխատանքի 
վարձելու գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). նմուշների 
տարածում. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնագա-
վառում. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազ դային գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. գովազդային նյութերի 
տարածում. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
թերթերի գովազդային խորագրերի կազմում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար-
ցերում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հայտարարությունների 
փակցնում. արտաքին գովազդ. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություն-
ներ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
վաճառքի գործակալություններ և վաճառքի 
կազմակերպման գործակալություններ. ցան-
կացած եղանակով մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. երրորդ 
անձանց համար ապրանքների տեսականու 

հավաքում մի տեղում (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման)՝ հնարավորություն տալով սպա-
ռողներին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192337  (111) 30575
(220) 15.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 15.11.2029
(730) ՋՈՒԼ Լաբզ, Ինք., US 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. շարժական սարքերի համար 

ներբեռնելի ծրագրային ապահովում ծխելու 
նպատակով բերանի գոլորշիարարների 
հետ օգտագործման համար, այն է՝ 
ծրագրային ապահովում գոլորշիարարի 
ջերմաստիճանի հեռահար կարգավորման 
ու պահպանման համար, ինչպես նաև 
գոլորշիարարի ծրագրաապարատային միջոց-
ների թարմացման համար. լրակազմեր 
էլեկտրական գոլորշիարարների համար՝ 
կենցաղային նպատակներով խոտային 
և բույսային  նյութերի գոլորշիացման 
համար, այն է՝ լիցքավորման պատյաններ, 
էլեկտրական հարմարիչներ և հոսանքի լարեր. 
մարտկոցներ և էլեկտրական կուտակիչներ 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. կուտակիչների լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սիգարետ-
ների համար. USB-լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սիգարետ-
ների համար. ավտոմոբիլային լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային 
սարքեր և հարմարանքներ էլեկտրական և 
էլեկտրոնային սիգարետների լիցքավորման 
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և տեղափոխման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում տեքստերի, 
ձայնա-, տեսա- և մուլտիմեդիա- տվյալների 
և բովանդակության հրապարակման, 
փոխանցման, առբերման, ընդունման, դիտման, 
կազմակերպման, որոնման և կառավարման 
համար՝ համակարգչի, շարժական ու բջջային 
հեռախոսների, կապի լարով ու անլար սարքերի, 
կապի օպտիկական ու  էլեկտրոնային ցանցերի 
միջոցով. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում տեղադիրքի, տեղաշարժման, 
տարածքային մոտիկության, մարդկանց 
և օբյեկտների մեկնման և ժամանման 
վերաբերյալ տեղեկատվության   հաշվարկման, 
քարտեզագրման, փոխանցման և հաղորդման 
համար՝  համակարգչի, շարժական ու բջջային 
հեռախոսների, կապի լարով ու անլար սարքերի, 
կապի օպտիկական ու  էլեկտրոնային ցանցերի 
միջոցով. շարժական սարքերի համար 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովում ծխելու 
նպատակով բերանի գոլորշիարարների հետ 
օգտագործման համար, այն է՝ ծրագրային 
ապահովում  էլեկտրոնային սիգարետների 
օգտագործումը հետևելու համար.  շարժական 
սարքերի համար ներբեռնելի ծրագրային 
ապահովում ծխելու նպատակով բերանի 
գոլորշիարարների հետ օգտագործման համար, 
այն է՝ ծրագրային ապահովում կորցրած 
գոլորշիարարի հայտնաբերման համար. 
շարժական սարքերի համար ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում ծխելու նպատակով 
բերանի գոլորշիարարների հետ օգտագործման 
համար, այն է՝ ծրագրային ապահովում բերանի 
գոլորշիարարի օգտագործումը թույլատրելու 
կամ կանխելու համար. էլեկտրոնային 
սիգարետների լրակազմեր, այն է՝  լիցքավորման 
պատյաններ, էլեկտրական հարմարիչներ և 
հոսանքի լարեր։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20192362  (111) 30576
(220) 19.11.2019 (151) 23.03.2020
   181) 19.11.2029
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 

(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:  

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20192434  (111) 30577
(220) 27.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 27.11.2029
(730) «Սեփ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 33, 
տուն 1, AM 
(442) 16.12.2019
(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. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք). 
մրգային օղի. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20192444  (111) 30578
(220) 28.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 28.11.2029
(730) ԱՄԵՐԻՔՆ ԷՔՍՓՐԵՍՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ 
ԸՆԴ ԴԻՎԵԼՓՄՆԹ ՔՈՐՓ., US 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. գործարարության զարգացման 

ծառայություններ, այն է՝ աջակցություն 
երրորդ անձանց գործարարության մեկնարկի 
(ստարտ-ափ) համար. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
բիզնես աջակցություն պետական 
պայմանագրերի ձեռքբերման հարցերում. 
կորպորատիվ հանդիպումների կառավարման 
ծառայություններ. բիզնես հանդիպումների 
համար միջոցների տրամադրում. վարկային 
քարտերի հաշիվների վաճառքի խթանում՝ 
խրախուսական պարգևատրման ծրագրերի 
կառավարման միջոցով. վարկային քարտերով 
վճարումներ ընդունող առևտրային կետերի 
վերաբերյալ առցանց տեղեկագրերի 
տրամադրում.

դաս 36. աջակցություն դրամական 
էլեկտրոնային փոխանցումների հարցում. 
բանկային ծառայություններ. կանխավճարային 
քարտերի, կանխավճարային նվեր քարտերի, 
պահպանված գումարով քարտերի և վճարային 
քարտերի թողարկում և դրանցով վճարումների  
իրականացում. արտարժույթի փոխանակման 
ծառայություններ. վճարումների սպասարկման 
ծառայություններ, այն է՝ դեբետային քարտերով, 
վարկային քարտերով, կանխավճարային 
քարտերով, նվեր քարտերով, պահպանված 
գումարով քարտերով և վճարային քարտերով 
գործարքների սպասարկման ծառայություններ.  
էլեկտրոնային դեբետային քարտերով, 
վարկային քարտերով, կանխավճարային 
քարտերով, նվեր քարտերով, սմարթ քարտերով 
և վճարային քարտերով գործարքներ. 
վճարային քարտերի, վարկային քարտերի, 
կանխավճարային քարտերի, նվեր քարտերի, 
պահպանված գումարով քարտերի և վճարային 
քարտերի թողարկում. վարկային քարտերի 

ընդունման վճարների և տեղեկագրերի 
վերաբերյալ առցանց տեղեկատվության 
տրամադրում.

դաս 39. տուրիստական գործակա-
լությունների ծառայություններ, այն է՝ ուղևորների 
փոխադրման կազմակերպում ցամաքով, օդով և 
ջրով. ուղևորների ուղեբեռների տեղափոխման 
և բեռների փոխադրման ծառայություն-
ներ. տուրիստական գործակալությունների 
ծառայություններ, այն է՝ ավտոմեքենաների և 
ավտոբուսների վարձակալման կազմակերպում.  
ճանապարհորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների վերաբերյալ 
տեղեկատվական ծառայություններ. ճանա-
պարհորդական շրջագայությունների համար 
փոխադրումների կազմակերպում, որպես 
բոնուսային ծրագիր՝ վարկային քարտերով 
հաճախորդների համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192445  (111) 30579
(220) 28.11.2019 (151) 23.03.2020
   (181) 28.11.2029
(730) ԱՄԵՐԻՔՆ ԷՔՍՓՐԵՍՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ 
ԸՆԴ ԴԻՎԵԼՓՄՆԹ ՔՈՐՓ., US 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. գործարարության զարգացման 

ծառայություններ, այն է՝ աջակցություն 
երրորդ անձանց գործարարության մեկնարկի 
(ստարտ-ափ) համար. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
բիզնես աջակցություն պետական 
պայմանագրերի ձեռքբերման հարցերում. 
կորպորատիվ հանդիպումների կառավարման 
ծառայություններ. բիզնես հանդիպումների 
համար միջոցների տրամադրում. վարկային 
քարտերի հաշիվների վաճառքի խթանում՝ 
խրախուսական պարգևատրման ծրագրերի 
կառավարման միջոցով. վարկային քարտերով 
վճարումներ ընդունող առևտրային կետերի 
վերաբերյալ առցանց տեղեկագրերի 
տրամադրում.
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դաս 36. աջակցություն դրամական 
էլեկտրոնային փոխանցումների հարցում. 
բանկային ծառայություններ. կանխավճարային 
քարտերի, կանխավճարային նվեր քարտերի, 
պահպանված գումարով քարտերի և վճարային 
քարտերի թողարկում և դրանցով վճարումների  
իրականացում. արտարժույթի փոխանակման 
ծառայություններ. վճարումների սպասարկման 
ծառայություններ, այն է՝ դեբետային քարտերով, 
վարկային քարտերով, կանխավճարային 
քարտերով, նվեր քարտերով, պահպանված 
գումարով քարտերով և վճարային քարտերով 
գործարքների սպասարկման ծառայություններ.  
էլեկտրոնային դեբետային քարտերով, 
վարկային քարտերով, կանխավճարային 
քարտերով, նվեր քարտերով, սմարթ քարտերով 
և վճարային քարտերով գործարքներ. 
վճարային քարտերի, վարկային քարտերի, 
կանխավճարային քարտերի, նվեր քարտերի, 
պահպանված գումարով քարտերի և վճարային 
քարտերի թողարկում. վարկային քարտերի 
ընդունման վճարների և տեղեկագրերի 
վերաբերյալ առցանց տեղեկատվության 
տրամադրում.

դաս 39. տուրիստական գործակա լու-
թյունների ծառայություններ, այն է՝ ուղևոր ների 
փոխադրման կազմակերպում ցամաքով, օդով և 
ջրով. ուղևորների ուղեբեռների տեղափոխման 
և բեռների փոխադրման ծառայություններ. 
տուրիստական գործակալությունների 
ծառայություններ, այն է՝ ավտոմեքենաների և 
ավտոբուսների վարձակալման կազմակերպում.  
ճանապարհորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների վերաբերյալ 
տեղեկա տվական ծառայություններ. ճանա-
պարհորդական շրջագայությունների համար 
փոխադրումների կազմակերպում, որպես 
բոնուսային ծրագիր՝ վարկային քարտերով 
հաճախորդների համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190348 (111) 30580
(220) 27.02.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 27.02.2029

(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
գինիներ:

____________________

(210) 20190818  (111) 30581
(220) 22.04.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 22.04.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

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

խաղողի և մրգային գինիներ. օղիներ. մրգային 
օղիներ:

____________________

(210) 20190934 (111) 30582
(220) 19.04.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 19.04.2029
(730) «ԴԱՎԳՐԻԳ» ՍՊԸ, Երևան, Վիլնյուսի 
132/4, AM 
(442) 03.06.2019
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(540) 

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

դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկ. ապակի 
լվանալու հեղուկ. հեղուկ օճառ, լվացարանի, 
լոգարանի, զուգարանակոնքի, հատակի 
և սալիկապատ տարածքների մաքրման, 
սպիտակեցման նյութեր, գազօջախի մաքրման 
հեղուկ. լվացքի հեղուկ. մոնիտորի մաքրման 
հեղուկ. փրփուր օճառ:

____________________

(210) 20191156  (111) 30583
(220) 03.06.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 03.06.2029
(730) «Էլեգանտ ռեսորտ» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, ք. Ծաղկաձոր, Տանձաղբյուրի 11, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «HOTEL & RESORT» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանա կագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20191549  (111) 30584
(220) 31.07.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 31.07.2029
(730) «Խաս-խազ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
22, բն. 5, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «1001» թիվը և «ՄԱՆՐՈՒՔ» բառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
խանութների ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20191550  (111) 30585
(220) 31.07.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 31.07.2029
(730) Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK 
(442) 01.10.2019
(310) 018017006   (320) 31.01.2019   (330) EU
(540) 
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(511) 
դաս 9. էլեկտրական, էլեկտրոնային 

և ուսուցանող սարքեր և  ապարատներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
մագնիսական և թվային տեղեկակիրներ. 
համակարգչային գրառված ծրագրեր. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորանքներ 
և համակարգիչներ. տվյալներ հավաքող 
սարքեր. ներկառուցված ծրագրավորված 
էլեկտրոնային կարգավորող սարքեր, տվիչներ, 
էլեկտրոնային համակարգչային ինտերֆեյսներ 
և սնուցման էլեկտրական փոխակերպիչներ 
ավտոմատացված խաղալիքների և 
ուսուցողական ապրանքների, միջոցների և 
նյութերի մշակման, ստեղծման և վերահսկման 
համար. ներբեռնվող ուսուցողական 
տեղեկակիրներ. ներբեռնվող ուսուցողական 
դասընթացների նյութեր.

դաս 16. տպագրական արտադրանք. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքերի), 
մասնավորապես՝ ուսուցողական բրոշյուրներ. 
ձեռնարկներ ավտոմատացված խաղալիքների 
և ուսուցողական ապրանքների, միջոցների և 
նյութերի մշակման, ստեղծման և վերահսկման 
համար.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ, 
մասնավորապես՝ կառուցելու տարրեր 
պարունակող հավաքակազմեր 
ավտոմատացված խաղալիքների և 
ուսուցողական ապրանքների, միջոցների և 
նյութերի մշակման, ստեղծման և վերահսկման 
համար.

դաս 41. կրթություն. զվարճություններ. 
ուսումնական գործընթացի, կրթության, 
ուսուցման և զվարճությունների ապահովում. 
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումների 
ապահովում. ուսուցման  կուրսերի առցանց 
ապահովում. առցանց  կոլոքվիումների և 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում. երկրպագուների ակումբների 
ծառայությունների կազմակերպում. 
կոնֆերանսների, ցուցահանդեսների և 
մրցույթների կազմակերպում։

____________________

(210) 20191551  (111) 30586
(220) 31.07.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 31.07.2029
(730) Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK 
(442) 01.10.2019
(310) 018017004   (320) 31.01.2019   (330) EU
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական, էլեկտրոնային 

և ուսուցանող սարքեր և  ապարատներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
մագնիսական և թվային տեղեկակիրներ. 
համակարգչային գրառված ծրագրեր. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորանքներ 
և համակարգիչներ. տվյալներ հավաքող 
սարքեր. ներկառուցված ծրագրավորված 
էլեկտրոնային կարգավորող սարքեր, տվիչներ, 
էլեկտրոնային համակարգչային ինտերֆեյսներ 
և սնուցման էլեկտրական փոխակերպիչներ 
ավտոմատացված խաղալիքների և 
ուսուցողական ապրանքների, միջոցների և 
նյութերի մշակման, ստեղծման և վերահսկման 
համար. ներբեռնվող ուսուցողական 
տեղեկակիրներ. ներբեռնվող ուսուցողական 
դասընթացների նյութեր.

դաս 16. տպագրական արտադրանք. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքերի), 
մասնավորապես՝ ուսուցողական բրոշյուրներ. 
ձեռնարկներ ավտոմատացված խաղալիքների 
և ուսուցողական ապրանքների, միջոցների և 
նյութերի մշակման, ստեղծման և վերահսկման 
համար.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ, 
մասնավորապես՝ կառուցելու տարրեր 
պարունակող հավաքակազմեր 
ավտոմատացված խաղալիքների և 
ուսուցողական ապրանքների, միջոցների և 
նյութերի մշակման, ստեղծման և վերահսկման 
համար.

դաս 41. կրթություն. զվարճություններ. 
ուսումնական գործընթացի, կրթության, 
ուսուցման և զվարճությունների ապահովում. 
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումների 
ապահովում. ուսուցման  կուրսերի առցանց 
ապահովում. առցանց  կոլոքվիումների և 



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

01 .04 . 2020

վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում. երկրպագուների ակումբների 
ծառայությունների կազմակերպում. կոնֆե-
րանսների, ցուցահանդեսների և մրցույթների 
կազմակերպում։

____________________

(210) 20191569  (111) 30587
(220) 02.08.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 02.08.2029
(730) Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ և նյութեր. 
հոմեոպաթիկ միջոցներ. դեղամիջոցներ մարդու 
համար. դեղամիջոցներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. կենսաբանական 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. կենսաբանական պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191719  (111) 30588
(220) 22.08.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Մարիամ Մանուկյան, Երևան, Նալբանդյան 
37/55, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, վարդագույն, բաց դեղին, մարջա-
նագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. մանկական կիսավարտիք-խանձա-
րուրներ:

____________________

(210) 20191826  (111) 30589
(220) 09.09.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 09.09.2029
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, 
AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. ջեմեր. մուրաբաներ. կոմպոտներ. 

չրեր. պահածոյացված մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. սառեցրած 
մրգեր. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. պահածոյացված 
հատապտուղներ. 

դաս 30. թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային). լիմոնադներ. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ ըմպելիքների 
համար. օշարակներ լիմոնադների համար. 
քաղցուներ. ածիկի քաղցու. խաղողի 
չխմորված քաղցու. օրշադ. շարբաթ (ըմպելիք). 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի 
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված 
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սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
էներգետիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191827  (111) 30590
(220) 09.09.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 09.09.2029
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, 
AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «YOUR DAILY PICK» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. ջեմեր. մուրաբաներ. կոմպոտներ. 
չրեր. պահածոյացված մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. սառեցրած 
մրգեր. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. պահածոյացված 
հատապտուղներ. 

դաս 30. թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային). լիմոնադներ. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ ըմպելիքների 
համար. օշարակներ լիմոնադների համար. 

քաղցուներ. ածիկի քաղցու. խաղողի 
չխմորված քաղցու. օրշադ. շարբաթ (ըմպելիք). 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի 
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված 
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
էներգետիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192117  (111) 30591
(220) 17.10.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 17.10.2029
(730) Ֆարիդ Խալաֆ Սանզ Քոմփանի 
(Խալաֆ Սթորզ), JO 
(442) 01.11.2019
(540) 

(526) «արաբերեն» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք. կարագ. 

խտացրած կաթ. բուրավետացրած կարագ. 
կենդանական ծագման հալած յուղ. պանիր. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. հալած յուղ. քերած 
պանիր. կաթ և սերուցք փոշու տեսքով։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192233  (111) 30592
(220) 04.11.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 04.11.2029
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 
39/18 կից, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

բացառությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ 
օղի, գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20192235  (111) 30593
(220) 05.11.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 05.11.2029
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) Բացի «LAND OF LEGENDS» գրառումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, բեժ, նարնջագույն, կապույտ, կանաչ, 
երկնագույն, բորդո, դեղին, շագանակագույն, 
մոխրագույն և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20192283  (111) 30594
(220) 11.11.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 11.11.2029
(730) Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. հիգիենիկ պատրաստուկներ, այն 

է՝ արդուզարդի պարագաներ, կոսմետիկական 
միջոցներ քրտնելու դեմ. հոտազերծիչներ 
մարդու համար. կոսմետիկական միջոցներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20192439  (111) 30595
(220) 27.11.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 27.11.2029
(730) Աշոտ Բաղդասարյան, Երևան, Այգեձորի 
34, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն.
դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 

զբոսայգիների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների ծառայություններ. զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192469 (111) 30596
(220) 03.12.2019 (151) 31.03.2020
   (181) 03.12.2029
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.  
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ. 
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ 
նյութեր անձնական օգտագործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5712  11.01.2030 Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

5713  11.01.2030 Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

5781  28.01.2030 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

5857  22.05.2030 Ակցիոներնոյե Օբսչեստվո 

     «Նիժեգորոդսկիյ Խիմիկո-Ֆարմացեվտիչեսկիյ Զավոդ», RU

5878  15.06.2030 Ակցիոներնոյե Օբսչեստվո 

     եգորոդսկիյ Խիմիկո-Ֆարմացեվտիչեսկիյ Զավոդ», RU

5942  24.05.2030 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

5983  10.07.2030 ԷլՋի Քեմ, ԼԹԴ., KR

15273  21.01.2030 «Միկմետալ» ՓԲԸ, Երևան, Մասիսի 99, AM

15445  21.01.2030 «Միկմետալ» ՓԲԸ, Երևան, Մասիսի 99, AM

15446  21.01.2030 «Միկմետալ» ՓԲԸ, Երևան, Մասիսի 99, AM

15654  20.04.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

15695  01.03.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

15696  16.03.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

15711  31.03.2030 «ԷսԻէյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության 1/18, AM

16006  19.03.2030 «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Մասիս-Ռանչպար խճ. 07, AM

16007  19.03.2030 «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Մասիս-Ռանչպար խճ. 07, AM

16100  23.03.2030 «Նուշիկյան ասոցիացիա» ՍՊԸ, Երևան,

      Հյուսիսային պողոտա 1շ., գրասենյակ 29, AM

16109  10.03.2030 ԷյչԷսԲիՍի Գրուփ Մենիջմընթ Սըրվիսիզ Լիմիթիդ, GB

16124  16.03.2030 «Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 

     Արշակունյաց 125/3, AM

16126  23.03.2030 «Ե. Գ. Հ. Բերկուտ» քոլեջ ՍՊԸ, Երևան, Ավան–Առինջ, 

     I միկրոշրջան, 2/3, բն.16, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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01 .04 . 2020

16133  08.06.2030 «Մանմար» ՓԲԸ, Երևան, Ղ. Փարպեցի 9, AM

16190  11.12.2029 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

16276  27.01.2030 «Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարան» ԲԲԸ, 

     Երևան, Արշակունյաց 125/3, AM

16548  07.07.2030 Բարբըրի Լիմիթիդ, GB

16549  07.07.2030 Բարբըրի Լիմիթիդ, GB

16581  24.06.2030 Կոմպանի Ժերվե Դանոն, FR

16597  31.08.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

16598  31.08.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

16640  13.04.2030 Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) Հելս Լիմիթիդ, GB

16691  11.10.2030 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

16893  16.03.2030 «Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 

     Արշակունյաց 125/3, AM

16982  18.03.2030 Սեյվրգլասս, FR

16983  18.03.2030 Սեյվրգլասս, FR

17026  07.07.2030 Բարբըրի Լիմիթիդ, GB

17275  03.11.2030 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     09-01                523 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

A23K 1/00            3375  A

A61H 9/00           3376  A

C07D 249/00       3377  A

C07D 417/00       3378  A

C07D 471/00       3379  A

A61K 31/00          3379  A

C11D 3/00           3380  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 04/1 
01 .04 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2359
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5660
73 (1) Իրավատեր Ափթիվ Սերվիսիզ 5 ՅուԷս, 
ԷլԷլՍի, 5725 Delphi Drive, Troy, Michigan 
48098, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ափթիվ 
Թեքնոլըջիզ Լիմիթիդ, Erin Court, Bishop s 
Court Hill, St. Michael, Barbados, BB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        11.03.2020

____________________

Գրանցում No 2360
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28879
73 (1) Իրավատեր  Ազատ Աղաջանյան, 
Երևան, Տոլստոյ 32, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Եվրո-
ֆուրնիտուրա» ՍՊԸ, Երևան, Տոլստոյ 32, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        11.03.2020

____________________

Գրանցում No 2361
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16175, 16399
73 (1) Իրավատեր Աուքսիլիում Ինթերնեյշնլ 
Հոլդինգս, Ինք (Դելավերի նահանգ), 1105 
N.Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 
19810, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Աուքսիլիում 
Ինթրնեշնլ Հոլդինգզ, ԷլԷլՍի, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, United 
States of America, US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.03.2020

____________________

Գրանցում No 2362
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7837
73 (1) Իրավատեր Դելֆի Թեքնոլըջիզ, Ինք., 
Դելավերի նահանգ, 5725 Delphi Drive, Troy, 
Michigan 48098, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դելֆի 
Թեքնոլըջիզ, ԷլԷլՍի, 5725 Delphi Drive, Troy, 
Michigan 48098, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                           19.03.2020

____________________

Գրանցում No 2363
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7837
73 (1) Իրավատեր Դելֆի Թեքնոլըջիզ, ԷլԷլՍի, 
5725 Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, U.S.A., 
US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դելֆի 
Ինթրնեշնլ Օփըրեյշնզ Լաքսըմբըրգ Ս.ա.ռ.լ., 
Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, 
Grand-Duchy of Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.03.2020

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 2364
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7837
73 (1) Իրավատեր  Դելֆի Ինթրնեշնլ 
Օփըրեյշնզ Լաքսըմբըրգ Ս.ա.ռ.լ., Avenue de 
Luxembourg, L-4940 Bascharage, Grand-Duchy 
of Luxembourg, LU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դելֆի 
Թեքնոլըջիզ ԱյՓի Լիմիթիդ, Erin Court, Bishop 
s Court Hill, St. Michael, Barbados, BB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.03.2020

____________________

Գրանցում No 2365
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16193
73 (1) Իրավատեր  Պեդյու Հոլդինգս, Ինք., 
1105 N. Market Street Wilmington, Delaware 
19801, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Պեդյու Ֆուդս 
ԼԼՔ, 31149  Old Ocean City Road, Salisbury, 
Maryland 21804, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        20.03.2020

____________________
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  229 S               17.09.2019

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2388   15.03.2020

3241   11.09.2019

3244   10.09.2019

3245   10.09.2019

3262   10.09.2019

3265   14.09.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01 (11) 3375 (13) A
A23K 1/00

(21) AM20190148 (22) 17.12.2019
(72) Гагик Нерсисян (AM), Нарине Фарсян (AM), 
Бардух Галстян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Комбинированный корм
(57) Изобретение относится к комбикормовой 
промышленности, в частности, к составу  
комбинированных кормов для домашних 
животных. 

Комбикорм включает следующие 
компоненты, мас.%: ячмень – 19,0 - 21,0; помол 
надземной зеленой массы арахиса - 38,0 – 42,0; 
кукуруза - 18,0 – 21,0; сухой остаток масла, 
полученного из семян арахиса - 9,0 – 11,0; 
соль - 2,5 – 3,5; порошок Арцахского белого 
известнякового строительного камня - 5,5 – 6,5. 
Причем, в качестве соли взята измельченная 
каменная соль, а ячмень и кукуруза - молотые. 

Расширяется ассортимент комбинированных 
кормов, повышается их эффективность.

____________________

(51) 2020.01 (11) 3376 (13) A
A61H 9/00 

(21) AM20190153 (22) 26.12.2019
(72) Коля Хачатрян (AM) 
(73) Коля Хачатрян, 0079, Ереван, Мара 10, кв. 
49 (AM) 
(54) Устройство для баромассажа
(57) Изобретение относится к медицинскому 
приборостроению. 

Устройство для баромассажа содержит 
ячеистые воздушные подушки, прикрепленные 
к голеням и бедрам, а также к животу человека, 
система распределения воздуха, присоединенная 
к подушкам и воздухонагнетательный насос, 

присоединенный к системе. Соединения 
выполнены посредством воздухопроводных 
гибких труб. Система распределения воздуха 
осуществлена в виде баромеханического 
регулятора. Регулятор содержит круговой 
статор и ротор с воздушной камерой, соосно 
установленный в статоре на оси. На верхнем 
участке боковой поверхности ротора выполнено 
зубчатое колесо. С возможностью зацепления с 
зубчатым колесом установлен воздушный насос, 
присоединенный к воздухонагнетательному 
насосу. В зазоре между ротором и статором 
установлен шариковый стопор. На внешней 
поверхности статора радиально, равноудаленно 
друг от    друга установлены штуцеры, каждый 
из них присоединен с какой-либо из гибких 
труб. Ротор содержит воздухопроводную трубу, 
взаимодействующую с воздушной камерой и 
выполненной с возможностью взаимодействия 
с любым из штуцеров статора.

Упрощается конструкция устройства, 
обеспечивается удобство использования, 24 ил.   

____________________

(51) 2020.01 (11) 3377 (13) A
C07D 249/00

(21) AM20190150 (22) 20.12.2019
(72) Тариэл Кочикян (AM), Армен Галстян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, А. Манукяна 1 (AM) 
(54) 4-(5-меркапто-4-замещенные-4H-1,2,4-
триазол-3-ил)-1-алкоксибутан-2-олы в качестве 
стимуляторов роста фитопланктонов
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 4-(5-меркапто-4-
замещенный-4H-1 ,2 ,4 - триазол -3 -ил ) - 1 -
алкокси  бутан-2-олам – стимуляторам роста 
фито планктонов.
 Указанные соединения получают 
щелочной циклизацией к 1-(4-гидрокси-5-
алкоксипентаноил)-4-замещенных тиосемикар-
базидов водным раствором щелочи.    

____________________

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01 (11) 3378 (13) A
C07D 417/00

(21) AM20190151 (22) 20.12.2019
(72) Тариэл Кочикян (AM), Армен Галстян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, А. Манукян 1 (AM) 
(54) 5-(2–аминотиазол–4-ил)–5–бутил-
дигидрофуран-2(3H)-он, проявляющий болеу-
толяющую активность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 5 - (2 – аминотиазол – 
4 - ил) – 5 – бутилдигидрофуран - 2(3H) -ону, 
который имеет болеутоляющую активность 
и может найти применение в практической 
медицине.

4 – бутил – 4 – бромацетилдигидрофуран 
- 2(3H) -он вводят во взаимодействие с 
тиомочевиной в условиях реакции Ганча и 
дальнейшей обработкой аммиачной водой 
отделяют целевое соединение.

Расширяется ассортимент средств, прояв-
ляющих болеутоляющую активность.

____________________

(51) 2020.01 (11) 3379 (13) A
C07D 471/00
A61K 31/00

(21) AM20190152 (22) 23.12.2019
(72) Рузанна Пароникян (AM), Артур Арутюнян 
(AM), Анаида Григорян (AM), Иветта Назарян 
(AM), Асмик Акопян (AM), Грачик Гаспарян (AM) 
(73) “Научно-технологический центр органи-
ческой и фармацевтической химии НАН РА” 
ГНКО, 0014, Ереван, Азатутян 26 (AM) 
(54) Производные пиридо [1.2-a] пиримидина, 
проявляющие психотропную активность
(57) Изобретение относится к биооргани  ческой 
химии, в частности, к производным пиридо[1,2- 

a]пиримидина, а именно, 2-гидрокси-3-
[2 - (изобутилтио)этил] -4H-пиридо[1 ,2 -a ] 
пири  мидин-4-ону (3085-7) и 2-гидрокси-3-
[(2-циклопентилтио)этил]- 4H-пиридо[1,2-a] 
пиримидин-4-ону (3085-8), проявляющим 
психо тропную активность (противосудорожную, 
антиоксилитическую и антидепресантную), 
которые могут найти применение в медицине.

____________________

(51) 2020.01 (11) 3380 (13) A

C11D 3/00
(21) AM20190109 (22) 17.09.2019
(72) Рузан Баятян (AM), Бабкен Баятян (AM), 
Арутюн Оганесян (AM), Карен Хачатрян (AM) 
(73) Рузан Баятян, 0054, Ереван, 4-ый 
микрорайон Нор Норки, 2-ой участок 38, кв. 28 
(AM) 
(54) Моющее средство для бесконтактной 
мойки поверхностей транспортных средств
(57) Изобретение относится к бытовой 
химии, в частности, к моющим средствам 
для бесконтактной мойки поверхностей 
транспортных средств. 

Моющее средство включает следующие 
компоненты, мас.%: гидроокись натрия – 
11,0-13,0; анионные поверхностно-активные 
вещества – 12,0-20,0; неионогенное 
поверхностно-активное вещество – 9,25-15,5; 
растворитель – 2,0-4,0; комплексообразователь 
– 2,0-5,0; ингибитор коррозии – 5,0-9,0, 
пенообразователь – 6,0-10,0; краситель – 0,02-
0,03; ароматизатор – 0,1-0,3 и вода – остальное.    

Расширяется ассортимент моющих средств 
для бесконтактной мойки поверхностей 
транспортных средств, повышаются качест-
венные свойства.                        

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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01 .04 . 2020

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 523  (13) S 
(21) 20200001  (22) 15.01.2020
(72) Артур Маргарян (AM) 
(73) ООО “Голд Эйдж Фуд”, Ереван, ул. 
Гюльбенкяна 2/1, кв. 10 (AM) 
(54) Сувенирные бутылки (15 вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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01 .04 . 2020

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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