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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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02 .03 . 2020

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01  (11) 3366 (13) A
C12N 1/00
C07C 50/00
A61K 31/00

(21) AM20190136 (22) 18.11.2019
(72) Գարեգին Սարդարյան (AM) 
(73) Գարեգին Սարդարյան (AM) 
(54) Էկզոգեն կարմիր  գունանյութ արտադրող 
Talaromyces purpurogenus var. Armeniaca սնկի 
շտամ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնո-
լոգիային, մասնավորոպես՝ էկզոգեն կարմիր 
գունանյութ արտադրող Talaromyces purpuroge-
nus var.Armeniaca սնկի շտամին, որը կարող է 
օգտագործվել սննդամթերքի արտադրության 
մեջ, այդ թվում՝  գինու, պահածոների, 
հրուշակեղենի արտադրութան, ինչպես նաև 
կոսմետիկական միջոցների և օծանելիքի 
արտադրության մեջ։ 

Talaromyces purpurogenus var.Armeni-
aca սնկի շտամը ավանդադրված է ՀՀ ԳԱԱ 
«Կենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական 
կենտրոնի «Մանրէների Ավանդադրման 
Կենտրոն» հիմնարկում՝ MDC 12150 ծածկագրի 
և համարի տակ: 

Գունանյութը բարձր  կայունություն ունի 
pH-ի բարձր արժեքների և ջերմաստիճանային 
տատանումների պայմաններում:  
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2020.01 (11) 3367 (13) A
H01F 13/00

(21) AM20190132 (22) 07.11.2019
(72) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան (AM), 
Գրիգորի Իլյիչի Պիտկևիչ (AM) 
(73) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան, 
0017, Երևան, Սարիթաղի 6-րդ շարք 36 (AM), 
Գրիգորի Իլյիչի Պիտկևիչ, 0078, Երևան, 
Հալաբյան 59, բն. 16 (AM) 
(54) Մագնիսական նյութից պատրաստվածքի 
մագնիսաթափման և մագնիսացման սարք

(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխ-
նիկային, մասնավորապես, մագնիսական 
նյութից պատրաստվածքի մագնիսաթափման 
և մագնիսացման տեխնիկային:

Մագնիսական նյութից պատրաստվածքի 
մագնիսաթափման և մագնիսացման սարքն 
ունի փոփոխական միաֆազ լարման աղբյուր, 
դիոդային կամրջակային ուղղիչ՝ զտման 
բաղադրիչով մագնիսացնող ինդուկտիվության 
կոճ, միկրոկոնտրոլեր, սնման հաստատուն 
լարման աղբյուր, էլեկտրոնային կամրջակային 
կերպափոխիչ, կառավարող ազդանշանների 
հզորության ուժեղացուցիչ և թողարկման 
էլեկտրական կոճակ։ Սարքն ունի նաև լարման 
արժեքի տվիչ, ինդուկտիվության կոճի հոսանքի 
տվիչ, ցուցասարք և էլեկտրական կոճակներ։ 
Փոփոխական միաֆազ լարման աղբյուրը 
միացված է զտման բաղադրիչով դիոդային 
կամրջակային ուղղիչի մուտքին, որի ելքը 
միացված է լարման արժեքի տվիչի մուտքին։ 
Լարման արժեքի տվիչի ելքը միացված է սնման 
հաստատուն լարման աղբյուրի մուտքին և 
էլեկտրոնային կամրջակային կերպափոխիչի 
անկյունագծին, որի մյուս անկյունագծին 
հաջորդաբար միացված են մագնիսացնող 
ինդուկտիվության կոճը և հոսանքի տվիչը։ 
Հաստատուն սնման լարման աղբյուրի 
ելքերը միացված են միկրոկոնտրոլերին, 
ցուցասարքին, կառավարող ազդանշանների 
հզորության ուժեղացուցչին, հոսանքի տվիչին 
և էլեկտրական կոճակներին։ Հոսանքի 
տվիչի և  էլեկտրական կոճակների ելքերը 
միացված են միկրոկոնտրոլերին։ Կառավարող 
ազդանշանների հզորության ուժեղացուցչի 
մուտքերը միացված են միկրոկոնտրոլերի 
ելքերին, իսկ ելքերը` էլեկտրոնային 
կամրջակային կերպափոխիչի թևերին միացված 
բանալիների կառավարման էլեկտրոդներին: 

Ապահովվում է մագնիսական նյութից 
պատրաստվածքի մագնիսաթափումը և մագնի-
սացումը համապատասխան նախադրված 
ռեժիմով և պարամետրերով, ապահովելով 
պարամետրերի մոնիթորինգ ցուցասարքի 
էկրանին, 3 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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№ 03/102 .03 . 2020

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 11-01 (11) 520 (13) S 
(21) 20190040  (22) 18.12.2019
(72) Գևորգ Հովհաննիսյան (AM) 
(73) Գևորգ Հովհաննիսյան, Երևան, Զավարյան 
2, բն. 26 (AM) 
(54) Թռչնատառերով թևնոցներ (7 տարբերակ)
(55) 
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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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(210) 20180539 (111) 30370
(220) 07.04.2018 (151) 24.02.2020
   (181) 07.04.2028
(730) «Քոլլ մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Մամի-
կոնյանց 50-47, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռուստատեսային և ինտերնետ 

ծառայությունների մատուցում:
____________________

(210) 20190150  (111) 30371
(220) 31.01.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 31.01.2029
(730) «Սարաֆեան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արաբկիր թաղ., Բաղրամյան 1-2, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի:
____________________

(210) 20190543 (111) 30372
(220) 25.03.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 25.03.2029
(730) Բոտտեգա Վենետա Ս.Ր.Լ., IT 
(442) 16.05.2019

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(511) 
դաս 9. քթակնոցներ (պենսնե). արևա-

պաշտպան ակնոցներ. ոսպնյակներ և 
ապակիներ ակնոցների համար. ոսպնյակներ 
(օպտիկա). ակնոցների շրջանակներ. 
պատյաններ ոսպնյակների և օպտիկական 
իրերի համար. պաշտպանիչ օպտիկական 
իրեր. սպորտային ակնոցներ. ակնոցների 
բռնիչներ. ակնոցների պատյաններ. ակնոց-
ների շղթաներ. ակնոցների նրբաքուղեր. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. սաղավարտներ 
սպորտսմենների համար. պայուսակներ և 
պատյաններ, որոնք հատուկ նախատեսված են 
բջջային հեռախոսները, MP3 նվագարկիչները, 
անձնական դյուրակիր համակարգիչները, 
պլանշետային համակարգիչները, էլեկտրո-
նային գրքերը, անձնական թվային 
օգնականները, լուսանկարչական ապա-
րատները և տեսախցիկները պահելու, 
պաշտպանելու կամ կրելու համար. պատյաններ 
բջջային հեռախոսների համար. շղթաներ 
բջջային հեռախոսների համար. հեռախոսների 
նրբաքուղեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.  պարֆյումերիայի, կոսմետիկական 
միջոցների, մոմերի, դանակավոր իրերի, 
բջջային հեռախոսների պատյանների և 
ծածկոցների, պլանշետային համակարգիչների,  
համակարգիչների, էլեկտրոնային գրքերի, 
MP3 նվագարկիչների, լուսանկարչական 
ապա րատների, տեսախցիկների, բջջային 
հեռախոսների նրբաքուղերի, լուսանկարչական 
ապարատների նրբաքուղերի, տեսախցիկների 
նրբաքուղերի, քթակնոցների (պենսնե), 
արևապաշտպան ակնոցների, թանկարժեք 
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, թղթերի 
բռնիչների, գրիչների տակդիրների, գրիչների 
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բռնիչների, նոթատետրերի բռնիչների, աշխա-
տասեղանի համար տակդիրների, սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար անձեռոցիկ-
ների, աշխատասեղանի համար թղթադիր-
դարակների, աշխատասեղանի համար  
բյուվարների (սեղանի թղթապանակներ), 
թղթերի համար զամբյուղների, պայուսակ-
ների, դրամապանակների, բանալիների 
կախազարդերի, անձրևի հովանոցների, 
կահույքի, հայելիների, նկարների համար 
շրջանակների, ֆոտոշրջանակների, ապակե 
ամանեղենի, ճենապակուց և հախճապակուց 
ամանեղենի, կենցաղային և խոհանոցային 
սեղանի սպասքի, օծանելիքների համար 
հեղուկացիրների, սեղանի սպասքի, սեղանի 
ծածկոցների, սփռոցների, սեղանի համար 
տակդիրների, անկողնու ծածկոցների, 
բարձերի, վերմակների, սրբիչների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, կիսա-
վերարկուների,  երեկոյան զգեստների, 
համակցված կոստյումների, տոպերի, 
հար սանեկան զգեստների, շապիկների, 
սպորտային շապիկների, վերնաշապիկների, 
պոլո շապիկների, թիկնոցների, բլուզների, 
ներքնազգեստների, բոդիների, բաճկոնակ-
ների, տրիկոտաժեղենի և զուգագուլպաների, 
բաղնիքի խալաթների, շալերի, վզպատների, 
փողկապների, ձեռնոցների (հագուստ), 
հագուստի համար գոտիների, կոշիկների, 
կիսակոշիկների, սանդալների, տնային 
կոշիկների,  հողաթափների, սաբոների, բոլորա-
գլխարկների և գլխարկների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք. էլեկտրոնային առևտրային 
գործարքների տրամադրում, մասնավորապես՝ 
գովազդային և վաճառքի նպատակներով 
հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով 
ապրանքների մասին տեղեկատվության 
տրամադրում։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190573  (111) 30373
(220) 27.03.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 27.03.2029
(730) «Լալունց» ՍՊԸ, Երևան, Ավան-Առինջ 
2-րդ մկրջ, 1-18, բն. 25, AM 

(442) 16.05.2019
(540) 

(526) «first steps of fashion» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. բլուզներ. տրիկոտաժեղեն. լիֆեր. 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. կարճագուլպաներ. 
շապիկներ (բլուզներ). հագուստ. զուգա-
գուլպաներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). 
քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. կոստյումներ. 
պատրաստի հագուստ. մանկական վարտիք ներ 
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագուստ). 
փողկապներ. բրիջիներ. տաբատներ. վերնա-
զգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). վզպատներ. 
շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. մորթե 
թիկնոցներ. գոտիներ (ներքնազգեստ). բաճ-
կոնակներ. մանտո, անջրանցիկ հագուստ. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). 
առանց մատների ձեռնոցներ. մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. պիժամաներ. զգեստներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. 
լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի 
խալաթներ. մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
գլխակապեր (հագուստ). տակի շրջա-
զգեստներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբի-
նացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ), 
հագուստ մարմնամարզիկների համար, 
հագուստ արհեստական կաշվից, կաշվե 
հագուստ, թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
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կոստյումներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. պոնչոներ. լեգինսներ (շալվար). 
սարաֆաններ. կիսատաբատներ (ներքնա-
զգեստ). սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ 
հագուստ.

դաս 35. հագուստի վաճառք:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20190608 (111) 30374
(220) 29.03.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 29.03.2029
(730) «Քերի ինք» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 1, 
տարածք 1, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «ՀԱՑԸ» բառն ինքուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հաց. հացաբուլկեղեն:
____________________

(210) 20190637  (111) 30375
(220) 03.04.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 03.04.2029
(730) «Էնթերթեյնմենթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 7/43, AM 
(442) 02.05.2019

(540) 

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

դաս 41. համակարգչային խաղերի 
ակումբների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190853 (111) 30376
(220) 29.04.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 29.04.2029
(730) «Շեն» ՓԲԸ, Երևան, Հ. Հակոբյան փ., շ. 
8, բն. 61, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 35. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190969 (111) 30377
(220) 10.05.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 10.05.2029
(730) «Մարտիե» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ, փ. 
31, տուն 18, AM 
(442) 01.08.2019
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(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամ-
փորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

դաս 25.հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։ 
____________________

(210) 20191064  (111) 30378
(220) 22.05.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ: 

____________________

(210) 20191070  (111) 30379
(220) 22.05.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. քսուքներ բժշկական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ: 

____________________

(210) 20191132  (111) 30380
(220) 29.05.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 29.05.2029
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. մաշկի խնամքի ոչ բուժական 

պատրաստուկներ. արդուզարդի ոչ բուժական 
պարագաներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
անուշա բույր ջուր և անուշաբույր արտադրանք 
անձնական օգտագործման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191170  (111) 30381
(220) 04.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 04.06.2029
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 01.07.2019
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191171  (111) 30382
(220) 04.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 04.06.2029
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191200  (111) 30383
(220) 07.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 07.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Րաֆֆի 
Գոզանլյան, Երևան, Վահագնի թաղ. /31Ց/ 
մենա տուն, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

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

դաս 35. կոշիկի առևտուր:
____________________

(210) 20191247  (111) 30384
(220) 13.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 13.06.2029
(730) «Արկադա քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 17, AM 

(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «ԲՆԱԿԵԼԻ ԹԱՂԱՄԱՍ» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում.
դաս 37. շինարարություն:

____________________

(210) 20191248  (111) 30385
(220) 13.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 13.06.2029
(730) «Արկադա քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 17, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «CONSTRUCTION» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում.
դաս 37. շինարարություն: 

____________________
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(210) 20191259  (111) 30386
(220) 14.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 14.06.2029
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191261  (111) 30387
(220) 14.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 14.06.2029
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք։

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191266  (111) 30388
(220) 15.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 15.06.2029
(730) Էդիկ Դալլաքյան, Երևան, Մանուշյան 71, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «AGATES» և «jewelry» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, արծաթագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ոսկյա և արծաթյա զարդեր՝ ագաթով 
կամ դրա պարունակությամբ պատրաստված:

____________________

(210) 20191288  (111) 30389
(220) 21.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 21.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Շողիկ Ղազար-
յան, Երևան, Սուվորովի 15, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «BABY BOX» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
շագանակագույն, մարմնագույն, սպիտակ և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թղթե տոպրակներ. խորհրդա-
նշաններ (թղթե կնիքներ). թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփեր.

դաս 39. նվերների փաթեթավորում:
____________________

(210) 20191340  (111) 30390
(220) 27.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 27.06.2029
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(730) «Ռուբինաս» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. 
Արտաշատ, Արարատյան 37, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրիմուռ-

ների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ-
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան 
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ. 
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ 
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտա-
կուց. արյունախառն երշիկ. արգանակներ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու 
կաղամբ. չորացրած կոկոսի ընկույզներ. 
կանճրակի սննդային յուղ. արգանակի 
խտածոներ. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. 
ապուրներ. չամիչ. մանր վարունգ (թթու դրած). 
պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորաց-
րած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնա նմաններ. 
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. օմարներ 
(անկենդան). 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 (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա-
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի 
հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. 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. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև ծովա-
մորեխներ (անկենդան). պահածոյացված ձուկ. 
պահածոյացված միս. մանր ծովախեցգետիններ 
(անկենդան). խխունջի ձվեր. սոյայի շոռ. 
հարած սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը 
դրած ձուկ. անկենդան տրեպանգներ (ծովային 
վարունգ) անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
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վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. 
կաթնային կոկտեյլներ. այվար (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 պարունակու թյամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին   խոհարարական 
նպատակ ների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմո-
րումով մերված կաթ). մածուն (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 (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ-
ների համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված. տապակած միս ). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
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 ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. տոֆուի 
բլիթներ:

____________________

(210) 20191344  (111) 30391
(220) 28.06.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 28.06.2029
(730) Ջի Թի Ինթըրնեյշնլ ՍԱ, CH 
(442) 16.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. էլեկտրոնային սիգարետներ. 

արկղեր էլեկտրո նային սիգարետների 
համար. արկղեր էլեկտրոնային 
սիգարետների  աքսեսուարների համար. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. սիգարներ. 
մուշտուկներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ցողացիր հարմարանքներ ծխախոտերի 
համար. բերանի ցողացիրներ ծխելու համար. 
հեղուկ լուծույթների տեսքով քիմիական 
բուրավետարարներով լիցքավորված վաճառվող 
քարթրիջներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. հեղուկի տեսքով բուրավետարարներ 
պարունակող հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար, բացառությամբ 
եթերային յուղերի, որոնք օգտագործվում են  
էլեկտրոնային սիգարետների քարթրիջների 
լիցքավորման համար. նիկոտին պարունակող 
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հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. մոխրամաններ. վառիչներ ծխողների 
համար. ծխելու պիտույքներ, ծխելու 
արտադրանք։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191358  (111) 30392
(220) 01.07.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 01.07.2029
(730) «Էյ Բի Էս թեքնոլոջիս» ՓԲԸ, Երևան, 
Շինարարների 4, բն. 25, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «technologies» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (SMYK 95, 77, 59, 33) և բաց կապույտ 
(SMYK 82, 18, 40, 0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. փաստաթղթերի վերարտա-
դրում. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գործարարու-
թյան կառավարման խորհրդատվական 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմա-
տացված հիմնապաշարների վարում. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. գործնական 
տեղեկատվություն. տեղեկատվության 
հավա քում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. տեղեկատվության 

կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ).

դաս 38. հեռահաղորդակցական 
միացումների և երթուղավորման 
ծառայություններ. հեռակոնֆերանսներ. 
ինտերնետ մուտքի ապահովում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում.

դաս 42. համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխնիկայի մշակման և զարգացման 
ոլորտում. ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի 
վրա. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում). 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. սերվերների 
տեղավորում. սերվերների հոսթինգ. տվյալ-
ների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման ոլոր-
տում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. «ամպային» տեխնո-
լոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
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խորհրդատվություն. համակարգչային տեխ-
նո լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. համակարգչային 
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվու-
թյուն. տեխնիկական փաստաթղթերի կազ-
մում. ինտերնետին հեռահաղորդակցական 
միացման ապահովում. համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ անսարքու-
թյունները բացահայտելու համար. 
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատա-
լոգների ստեղծում և մշակում երրորդ 
անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկա   տվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր   տում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. համա-
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների կոտ-
րանքը հայտնաբերելու համար.  անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PAAS). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում.

դաս 45. ծրագրային ապահովման լիցեն-
զավորում (իրավաբանական ծառայություններ). 
դոմեն անունների գրանցում (իրավաբանա-
կան ծառայություններ). լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ) ծրա-
գրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում:

____________________

(210) 20191361  (111) 30393
(220) 02.07.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 02.07.2029
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.07.2019

(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-
ռությամբ 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 լուծա-
մզուքներ. սպիրտային բնահյութեր (էսեն-
ցիաներ): 
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20191431  (111) 30394
(220) 12.07.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 12.07.2029
(730) Ազիզ Փուր Թրեյդինգ Քո (Էլ.Էլ.ՍԻ), AE 
(442) 16.09.2019
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(540) 

(526) «ADVANCED FILTER TECHNOLOGY» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մոխրամաններ. գազի բալոններ 
վառիչների համար. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. սիգարետների պապիրոսաթուղթ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. ծխախոտի 
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, 
ոչ բուժական նպատակների համար. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները, ծխախոտերը 
փաթաթելու համար. սիգարներ. վառիչներ 
ծխողների համար. ծխախոտ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191433  (111) 30395
(220) 12.07.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 12.07.2029
(730) Իքսփրես Լաք Ինդասթրիըլ (Շենժեն) 
Լիմիթիդ, CN 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռուստացույցներ. ընդունիչներ 

(ձայնա- և տեսա-). DVD –նվագարկիչներ. 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. տեսա-
էկրաններ. հայտարարությունների 
էլեկ տրո   նա յին տախտակներ.  թվային ֆոտո-
շրջա   նակ ներ. հեռակառավարման ապարա-
տուրա. բարձրախոսների խոսափողեր. 
մոնի տորներ (համակարգչային սարքավորանք):
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191477  (111) 30396
(220) 18.07.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 18.07.2029
(730) Քիմսափրինցեսս Ինք., US 
(442) 16.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. կապակցող միջոցներ կոսմե-

տիկական նպատակների համար. պատրաս-
տուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական 
նպատակների համար. մարմնի ներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. հատով 
օճառներ հարդարանքի համար. հարդարանքի 
կաթ. լվացող միջոցներով տոգորված 
ջնջոցներ մաքրելու համար. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական մատիտներ. կոսմետիկական 
կրեմներ. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. կոսմետիկական միջոց-
ներ. բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար.  դիմահարդարանքը հեռացնելու 
համար պատրաստուկներով տոգորված 
կոսմետիկական   բամբակ. հոտազերծիչներ 
մարդու համար. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
ծաղիկների էքստրակտներ. արհեստական 
եղունգներ. մազերի լավորակիչներ. լոսյոններ 
մազերի համար. փայլ շրթունքների համար. 
շրթներկ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. գրիմ. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար. լաքեր եղունգների համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. եղունգների լաքահանիչներ. օծանելիք. 
շամպուններ. օճառներ. արևապաշտպան 
պատրաստուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20191490  (111) 30397
(220) 22.07.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 22.07.2029
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.09.2019
(540) 

(526) «LONG CUT TOBACCO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

____________________

(210) 20191522  (111) 30398
(220) 26.07.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 26.07.2029
(730) «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Նարեկացի 18, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 18. կենդանիների կաշիներ. օղակներ 

հովանոցների համար. շնակապեր. թամբերի 
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոց-
ների ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ 
կենդանիների աղիքներից. քսակներ. թղթա-
պանակներ երաժշտական նոտաների 
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր 
(գավազաններ). նստոցների վերածվող 
ծալովի ձեռնափայտեր. անձրևի կամ արևի 
հովանոցների հիմնակմախքներ. որսապարկեր 
(որսորդական պարագաներ). դպրոցական 

պայուսակներ. այցեքարտերի թղթապանակ-
ներ. կաշեստվարաթուղթ. շևրո (փափուկ 
այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական 
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար. 
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր 
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան-
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրի կատ-
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. 
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական 
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով 
համակներ երեխաներ կրելու համար. կաշվե 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. մտրակներ. կերի տոպրակներ. 
պատյաններ անձրևի հովանոցների համար. 
թիկնապայուսակներ. կանացի պայուսակների 
հիմնակմախքներ. արևի հովանոցներ. 
մորթեղեն. բռնակներ հովանոցների համար. 
դրամապանակներ. անվավոր տնտեսական 
պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ. 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար. պայուսակներ ալպինիստների համար. 
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա).
ճամ փորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակներ 
ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների 
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
արկղեր. մետաղյա օղակներից պատրաստված 
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե 
տուփեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի). 
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի 
համար. թավշակաշի, բացառությամբ մաքրելու 
համար օգտագործվողների. կաշվե սրակալներ, 
սուսերի ուսակապեր. ֆիբրից տուփեր, արկղեր 
և սնդուկներ. կռնապայուսակներ. բանալիների 
պատյաններ. տնտեսական մթերացանցեր. 
տափակ ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե 
պաստառներ. սպորտային պայուսակներ. 
ասպանդակներ. մանկական լանջագոտիներ, 
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. 
կենգուրու պայուսակներ երեխաներ 
կրելու համար. պայուսակներ. կրեդիտ 
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ). 
այցեքարտերի պատյաններ. ռանդոսերու 
(ճապոնական դպրոցական կռնապայուսակ). 
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ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. ձիերի մեջքը 
պահպանող, թամբի տակ գցվող գորգեր. 
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական 
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխելու 
համար. անվավոր ճամպրուկներ. խուրջիններ. 
հագուստ ընտանի կենդանիների համար. 
սանձեր քայլելիս երեխաներին պահելու 
համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ. ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ. կոնֆերանսների համար 
նախատեսված թղթապանակներ. զբոսանքի 
ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20191524  (111) 30399
(220) 26.07.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 26.07.2029
(730) «Գրին բրոդերս» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, 
գյուղ Աչաջուր 40փ. 1-ին նրբ., թիվ 1 բն.տուն, 
AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին (RAL 1016), մարգարտե կանաչ (RAL 
6035), անանուխե կանաչ (RAL 6029), կանաչ 
(RAL 6037), արծաթե կանաչ (RAL 6038), 
դեղնականաչ (RAL 6018) և բաց կանաչ (RAL 
6019) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտ ներ). դոնդող. սննդային ճար-
պեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի յուղ 
(սննդային). 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. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած 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. օմարներ 
(անկենդան). 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 (էքստրակտ ներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնա-
մթերք. լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. 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. 
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անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. արևա-
ծաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա-
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (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 ֆերմենտ-
ներ խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 

սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (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 (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ-
ների համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ-խորոված, տապակած միս). 
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
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 ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
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գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա-
կարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե-
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ.  բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 

պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտա դրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք), սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
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պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատի կային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ). օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի 
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային 
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառե-
ցումով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց 
հիմնական բաղադրամասը բրինձն է. սառե-
ցումով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց 
հիմնական բաղադրամասը մակարոնն է. 
երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 

եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 31.  չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. 
սննդային և կերային չմշակված ջրիմուռներ. 
ընկույզներ (պտուղներ). գազանանոցում 
պահվող կենդանիներ. կենդանի անասուններ. 
անասնակեր. ծառեր. Նոր տարվա տոնածառեր. 
ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ 
հատապտուղներ. աղ անասունների 
համար. ճակնդեղ (թարմ). հացահատիկի 
թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի տաշեղ 
փայտազանգված պատրաստելու համար. 
կեղևով փայտանյութ. կակաոյի չմշակված 
հատիկներ. շաքարեղեգ. սպիտակ ակացիայի 
պտուղներ (եղջերապտուղ) (կեղծ ակացիա 
(հումք)). հացազգիների անմշակ հատիկներ. 
սնկեր (չմշակված). սնկամարմին. քուսպ. 
չմշակված շագանակներ. կիր անասնակերերի 
համար. եղերդի կոճղարմատներ. թարմ 
ճարճատուկ. գալետներ շների համար. 
չմշակված կիտրոններ. կոկոսի ընկույզի կեղև. 
կոկոսյան ընկույզ. կերեր թռչունների համար. 
կանճրակի քուսպ անասունների համար. 
թարմ վարունգ. գայլուկի կոներ. խառնակեր 
թեփից անասունների համար. կոպրա. 
կենդանի միդիաներ. թարմ բանջարեղեն.  
թարմ դդումներ. պսակներ թարմ ծաղիկներից.  
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ. 
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). դիրտ. 
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ. բրնձի ալյուր անասնակերի 
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկներ. 
դեկորատիվ նպատակներով չորացրած 
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր 
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խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. 
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող. 
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանա-
կան նպատակների համար. հացահատիկ 
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար. 
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. 
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. 
գայլուկ. կոլայի ընկույզներ. թարմ սալաթ-
կաթնուկ. թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. 
խցանակեղև. կտավատի ալյուր (խար). փռոցներ 
կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների 
փռոցների համար. եգիպտացորեն. եգիպ-
տացորենի քուսպ անասունների համար. 
ածիկ գարեջրագործության և օղեթորման 
համար. մրգային քուսպ. պնդուկ (թարմ). 
ալյուր անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի 
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ.  թարմ 
սոխ.  ձիթապտուղ (զեյթուն) չմշակված. 
թարմ նարինջներ. գարի.  եղինջ. սիպեի 
ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ փռոցների 
համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի 
(արմավենու տերևներ). արմավենիներ. լափ 
թեփից անասունների համար. կենդանի ձուկ. 
խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր 
տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկորատիվ 
նպատակների համար.  թարմ պրաս.  
չմշակված սիսեռ. կարտոֆիլ (չմշակված). 
պատրաստուկներ ընտանի թռչունների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. 
կերեր մսուրքի կենդանիներին կերակրելու 
համար. արմատապտուղներ կերային. խաղող 
(չմշակված). խավարծիլ (չմշակված). վարդի 
թփեր. տարեկան. շերամի որդեր. ուտելի 
քնջութ (չմշակված). գետնասնկեր (չմշակված. 
գինեթորման մնացորդներ. ընտանի թռչուն, 
կենդանի. ալգառոբիլա (կենդանիների կեր). 
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
գետնընկույզի ալյուր անասնակերի համար. 
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների 
համար.  հացաբույսերի մշակման արգասիքներ 
անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք 
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար. 
կենդանի խեցգետիններ.  խեցգետնանմաններ 
(կենդանի).  կենդանի օմարներ. կենդանի 
կակղամորթներ. կենդանի ոստրեներ. 
կերեր սենյակային կենդանիների համար. 
չմշակված կեղ. կենդանի լանգուստներ. 

որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիքներ 
սենյակային կենդանիների համար. ձկան ալյուր 
կենդանիների կերի համար. չմշակված բրինձ. 
կենդանի հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
ավազապատ թուղթ սենյակային կենդանիների 
փռոցների համար. բուրավետացված ավազ 
սենյակային կենդանիների փռոցների համար. 
հալվե վերայի բույսեր. թարմ սպանախ. 
կտավատի սերմեր կենդանիների կերի համար. 
ալյուր կտավատի սերմերից անասնակերի 
համար. ցորենի ծիլեր կենդանիների կերի 
համար. արտիճուկ (թարմ). կենդանի 
ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. կենդանի 
սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. թարմ սխտոր. 
թարմ դդմիկներ. կտավատի չմշակված սերմեր 
սննդի համար. չմշակված մրգերց կոմպոզիցիա. 
կենդանի անձրուկներ. ուտելի կենդանի 
միջատներ. չմշակված քաղցր եգիպտացորենի 
կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած).  չմշակված 
կինոա. չմշակված հնդկացորեն. գետածածան 
կոի, կենդանի.

դաս 32.  ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպե-
լիքներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).  զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
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 
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խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային 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):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191545  (111) 30400
(220) 31.07.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 31.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարիամ Մխի-
թարյան, Երևան, Արաբկիր, Ա. Խաչատրյան 9, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 44. հասարակական բաղնիքների 

ծառայություններ հիգիենայի նպատակներով. 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. 
ապա   քին վողների համար տների ծառա-
յու  թյուններ. հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ. սանիտարական ծառայություն. 
մերսում. բժշկական օգնություն. ակնա-
բույժների ծառայություններ. ֆիզիո թերապիա. 
առողջատների ծառայություններ. անաս-
նաբուժական օգնություն. ատամնա-
բուժական օգնություն, ստոմատոլոգիա. 
բուժ քույրական խնամքով տների ծառայու-
թյուններ. կենդանիների խնամք. հոսպիսներ. 
մատնահարդարում. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
տնային կենդանիների խնամք. մազերի պատ-
վաստում. հոգեբանների ծառայություն ներ. 
սանիտարատեխնիկական սարքավորանքի 
վարձույթ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով, 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
թմրադեղերի կամ ալկոհոլի չարաշահումից 
հիվանդների համար վերականգնողական 
ծառայություններ. դաջում. հեռաբուժ   ման 
ծառայություններ. արևաբուժարանների 
ծառայու թյուններ. հանքաջրաբուժական կենտ-
րոն ների ծառայություններ. գեղագետ դիմա-
հարդարների ծառայություններ. դեղագործ ների 
կողմից դեղերի պատրաս տում դեղա-
տոմսերով. թերապևտիկ ծառայու թյուններ. 
ծառայություններ ակվակուլտուրաների 
ոլորտում. բուժ սարքավորումների վարձույթ. 
դիսպան սերներ, բուժկենտրոններ. ոչ 
ավանդական բժշկության ոլորտում ծառա-
յություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. մազահեռացում մոմով 
(էպիլյացիա). օրթոդոնտական ծառայություններ 
(օրթոդոնտիա). պիրսինգ. հանգստյան տների 
ծառայություններ. կենդանիների օգնությամբ 
բուժում. բժշկական լաբորատորիաների կողմից 
տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով. էսթետիկական կոսմետոլոգիայի 
ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20191546  (111) 30401
(220) 31.07.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 31.07.2029
(730) «Ֆյուչր սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 
91, բն. 61, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. գովազդային նյութերի տարա-
ծում. առևտրային աուդիտ. խորհրդա տվություն 
գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառա վարման հարցերով. 
ապրանքների ցուցադրում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. առևտրային գործու-
նեության գնահատում. գովազդ. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. ցուցահանդեսների կազմակեր պում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. մատակարարման ծառա-
յու թյուններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. վաճառասեղանների վարձույթ, 
վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարա-
բերությունների ոլորտներում տեղեկատվության 
տրամադրում. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց 
համար. մանրածախ և մեծածախ  առևտուր:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20191556  (111) 30402
(220) 01.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 01.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Սարկիսյան 
Հրաչիկի, Երևան, Լուկաշինի 51/5, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «LEATHER HOUSE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն.
դաս 35. մանրածախ առևտուր:

____________________

(210) 20191596  (111) 30403
(220) 06.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 06.08.2029
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 
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(526) Բացի «ECCA» և «BELOVO» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, երկնագույն, մանուշակագույն, 
նարնջագույն, բաց և մուգ կապույտ, կանաչ, 
մոխրագույն, դեղին և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. հակաբակտերիալ պատրաս տուկ-
ներով տոգորված խոնավ անձեռոցիկներ:

____________________

(210) 20191630  (111) 30404
(220) 09.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 09.08.2029
(730) «Ապարան ջուր» ՍՊԸ, ք. Ապարան, Ա. 
Խաչատրյան փ., տուն 18, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) Բացի «ԱՂԲՅՈՒՐ», «AGBYUR» և «ԱՊԱՐԱՆ 
ՋՈՒՐ» ՍՊԸ  գրառումներից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ,  կարմիր և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. սեղանի ջուր:
____________________

(210) 20191670  (111) 30405
(220) 15.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 15.08.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-

ռու թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, օղի, 
լիկյորներ, ապերիտիֆներ, կոկտեյլներ, ջին, 
վիսկի, ռոմ, սպիրտային ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20191674  (111) 30406
(220) 15.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 15.08.2029
(730) Նեյչըրս Բաունտի (ՆՅ), Ինք, US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. վիտամինային հավելումներ. 

վիտամինային պատրաստուկներ. հան-
քային պատրաստուկներ. սննդային 
հան քային հավելումներ. սննդային հավե-
լումներ. դեղագործական և բժշկական 
պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բժշկա-
կան (բուժական) նպատակների համար. 
դիետիկ սննդային հավելումներ. հոմեոպաթիկ  
պատրաստուկներ և նյութեր. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. ֆերմենտային 
(խմորիչ) պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ 
մարդկանց օգտագործման համար. սնունդ 
նորածինների համար. բուսական դիետիկ 
պատրաստուկներ. ամինաթթուներ բժշկական 
նպատակների համար. բույսերի էքստրակտներ 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191692  (111) 30407
(220) 20.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 20.08.2029
(730) Դիանա Դարբինյան, ք. Վանաձոր, 
Ներսիսյան թղմ., շ. 14, բն. 23, AM 
(442) 01.10.2019
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(540) 

(511) 
դաս 18. որսապարկեր (որսորդական 

պարագաներ). դպրոցական պայուսակներ. 
ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու 
համար. կաշվե պայուսակներ փականա-
գործական գործիքների համար. կանացի 
պայուսակների հիմնակմախքներ. անվավոր 
տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. պայուսակներ 
ալպինիստների համար. տուրիստական 
պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. 
կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) 
փաթեթավորման համար. թղթապայուսակ-
ներ (կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. 
կռնապայուսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
պայուսակներ. անվավոր ճամպրուկներ. 
շարժիչավոր ճամպրուկներ. ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ. կոնֆերանսների համար 
նախատեսված թղթապանակներ:

____________________

(210) 20191702  (111) 30408
(220) 21.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 21.08.2029
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(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) 20191707  (111) 30409
(220) 22.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Լիթլ Սիզըր Էնթըրփրայզիս, Ինք., 
Միչիգան նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.10.2019
(540) 

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

դաս 30. պիցա, մակարոնեղեն, պիցայի 
խմոր, սենդվիչներ, բուլկիներ, ամոքահունց 



ԳՅՈՒՏԵՐ

34

ՄԱՍ 1

34

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

02 .03 . 2020

բուլկիներ, թեթև նախաճաշեր, հացաբուլկեղեն, 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով, թխվածքաբլիթ, կուտապներ, 
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան-
դակներ), ֆլան (մրգերի, բանջարեղենի, 
պանրի հիմքով բաց կարկանդակներ), 
վաֆլիներ, դոնաթսներ, պատրաստի 
կերակուր, սննդային սառույց. սննդային 
ալյուր և հացահատիկային արտադրանք, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. մեղր, մաթ. 
խմորիչ, հացաթխման փոշի. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ և համեմունքներ, սալսա 
(սոուս) և թաթախման սոուսներ. ամոքանք.  
սառույց սառեցման համար և պաղպաղակ. 
սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, 
սագո, սուրճի փոխարինիչներ.

դաս 43. ռեստորանային ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություն նե-
րում, խորտկարանների ծառայություններ,  
սննդամթերքի և ըմպելիքների պատրաստում, 
դուրս հանվող սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ):
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191708  (111) 30410
(220) 22.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Լիթլ Սիզըր Էնթըրփրայզիս, Ինք., 
Միչիգան նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. պիցա, մակարոնեղեն, պիցայի 

խմոր, սենդվիչներ, բուլկիներ, ամոքահունց 
բուլկիներ, թեթև նախաճաշեր, հացաբուլկեղեն, 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով, թխվածքաբլիթ, կուտապներ, 
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան-
դակներ), ֆլան (մրգերի, բանջարեղենի, 
պանրի հիմքով բաց կարկանդակներ), 

վաֆլիներ, դոնաթսներ, պատրաստի 
կերակուր, սննդային սառույց. սննդային 
ալյուր և հացահատիկային արտադրանք, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. մեղր, մաթ. 
խմորիչ, հացաթխման փոշի. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ և համեմունքներ, սալսա 
(սոուս) և թաթախման սոուսներ. ամոքանք.  
սառույց սառեցման համար և պաղպաղակ. 
սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, 
սագո, սուրճի փոխարինիչներ.

դաս 43. ռեստորանային ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում, 
խորտկարանների ծառայություններ,  սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստում, 
դուրս հանվող սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ):
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191710  (111) 30411
(220) 22.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Լիթլ Սիզըր Էնթըրփրայզիս, Ինք., 
Միչիգան նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.10.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն գույնով:
(511) 

դաս 30. պիցա, մակարոնեղեն, պիցայի 
խմոր, սենդվիչներ, բուլկիներ, ամոքահունց 
բուլկիներ, թեթև նախաճաշեր, հացաբուլկեղեն, 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով, թխվածքաբլիթ, կուտապներ, 
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան-
դակներ), ֆլան (մրգերի, բանջարեղենի, 
պանրի հիմքով բաց կարկանդակներ), 
վաֆլիներ, դոնաթսներ, պատրաստի 
կերակուր, սննդային սառույց. սննդային 
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ալյուր և հացահատիկային արտադրանք, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. մեղր, մաթ. 
խմորիչ, հացաթխման փոշի. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ և համեմունքներ, սալսա 
(սոուս) և թաթախման սոուսներ. ամոքանք.  
սառույց սառեցման համար և պաղպաղակ. 
սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, 
սագո, սուրճի փոխարինիչներ.

դաս 43. ռեստորանային ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում, 
խորտկարանների ծառայություններ,  սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստում, 
դուրս հանվող սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ):
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191722  (111) 30412
(220) 23.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 23.08.2029
(730) Պետրոս Չիչեան Գէորգի, Երևան, 
Դավթաշեն 3-րդ թաղ., շ. 25/6, բն. 15, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «technical design» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 42. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ-

ներների ծառայություններ փաթեթավորման 
բնագավառում. գեղարվեստական դիզայն. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ. ինտերիերի 
դիզայն:

____________________

(210) 20191726  (111) 30413
(220) 23.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 23.08.2029
(730) «Չիրենի» ՍՊԸ, Երևան, Հակոբ Հակոբյան 
12, բն. 28, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա. սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ, 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:

____________________

(210) 20191733  (111) 30414
(220) 26.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 26.08.2029
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(730) Մասթեր Ֆուդեհ Ֆուդ Ինդասթրիզ Քո., IR 
(442) 16.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. մյուսլի. քաղցր ամոքահունց խմոր 

հրուշակեղենի համար. կոնֆետներ. շաքար. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. փոշի հրուշակեղենի 
համար. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ), ոչ բուժական 
նպատակների համար. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաո. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
կակաո-խառնուրդներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. բրինձ. շաքարի խորանարդներ. 
թեյ. շոկոլադ նախաճաշի համար. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). զաֆրանով (քրքումով) ծամոն 
(մաստակ). կակաոյի զանգված. շոկոլադային 
կոնֆետներ. ալյուր հրուշակեղենի համար. փոշի 
տաք շոկոլադ պատրաստելու համար. լուծվող 
շոկոլադային խառնուրդներ.  շոկոլադապատ 
ընկույզներ. շոկոլադային սոուսներ. բասլուղ 
(ընկույզով իրանական քաղցրավենիքի 
տեսակ). շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. անանուխի կոնֆետներ. շերտավոր 
տորթ. շոկոլադի փոշի շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. մարմելադ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191756  (111) 30415
(220) 29.08.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 29.08.2029
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, 
Շիրակի 2/5, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, փիրուզագույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր. չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածանյութեր. ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ գեղարվեստական. 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________
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(210) 20191792  (111) 30416
(220) 04.09.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 04.09.2029
(730) «Ք-ԱՐ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի Եղբայրների 
16, բն. 52, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ գունով:
(511) 

դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
արդուզարդի միջոցներ, հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ,  ոչ բուժական ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. օծանելիք. հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար. դաղձ 
օծանելիքի արտադրության համար. բուրավետ 
փայտանյութ. եթերային յուղեր. նշի յուղ, 
բերգամոտի յուղ, եթերային յուղեր մայրու ծառից, 
եթերային յուղեր կիտրոնից, բուրավետիչներ 
ամոքահունց խմորից պատրաստվող 
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր),  
գաուլտերյան յուղ, յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
յուղեր, հասմիկի յուղ, նարդոսի յուղ, յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար, վարդի յուղ, հարդարանքի յուղեր, 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ), տերպեններ 
(եթերային յուղեր), բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր), բուրավետիչներ ըմպելիքների համար 
(եթերային յուղեր), եթերային յուղեր ցիտրոնից, 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր), 
օճառներ, սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). նարդոսի ջուր, բուրավետ ջուր, 
հարդարանքի ջուր.

 դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. մրգային դոնդող. սննդային դոնդող. 
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. 

պահածոյացված մրգեր. մրգային պահածոներ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. շաքարած 
մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. խուրմա. չամիչ. սառեցրած մրգեր. 
մրգային աղցաններ. մրգակեղև. խնձորի 
խյուս. կոճապղպեղի մուրաբա. մրգային 
չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
լոռամրգի խյուս. սննդի համար պատրաստված 
ծաղկափոշի. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
պտղամիս. կարտոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի 
յուղաբլիթներ. կարտոֆիլի փաթիլներ. 
պահածոյացված բանջարեղեն. բանջարեղենի 
պահածոներ. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. բանջարեղենային աղցաններ. 
տոմատի խյուս. տոմատի մածուկ. տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
չորացրած բանջարեղեն. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված սխտոր. թթու կաղամբ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. մանր վարունգ 
(թթու դրած). մանրաթթու. պահածոյացված 
գետնասնկեր. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված արտիճուկ. 
սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. մշակված ընկույզներ. 
ծեծած նուշ. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. պահածոյացված 
սիսեռ. պահածոյացված լոբազգիներ. սոյայի 
շոռ. թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից). 
հումուս (ածիկա սիսեռից). տապակած 
ջրիմուռներ. կաթ և կաթնամթերք. կաթի 
փոշի. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). 
արաժան (կաթնաթթվային խմորումով մերված 
կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ). սերուցք 
(կաթնամթերք). հարած սերուցք. յոգուրտ. 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային կոկտեյլներ. կաթնային 
շիճուկ. պանիրներ. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
մարգարին, սննդային սպիտակուցներ. 
կարագ. կակաոյի յուղ (սննդային). կոկոսի 
յուղ (կարագ). սերուցքային կրեմ. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. արևածաղկի 
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սննդային յուղ. քնջութի սննդային յուղ. լեցիտին 
խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. խտացրած կաթ. 
գետնընկույզի յուղ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. սոյայի 
ձեթ սննդի համար. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). սոյայի կաթ. 
այվար (պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. մշակված սերմեր. սննդի 
համար պատրաստված հալվե-վերա. 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. ձու, ձվի 
սպիտակուց. ձվի դեղնուց.  միս, ձուկ, թռչնամիս 
և որսամիս. մսի էքստրակտներ. մսային 
դոնդող. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
անկենդան խեցգետնանմաններ. անկենդան 
խեցգետիններ. անկենդան ծովատառեխ. 
օմարներ (անկենդան). լանգուստներ 
(անկենդան). ձկան սուկի. անկենդան 
ձուկ. անկենդան ոստրեներ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. զեյթունի սննդային յուղ. անկենդան 
սարդինա ձուկ. սաղմոն (անկենդան). 
խխունջներ (անկենդան). թյուննոս (անկենդան). 
սղոցաձև ծովամորեխներ (անկենդան). 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս. 
մանր ծովախեցգետիններ (անկենդան). 
ձկան մուսեր. խխունջի ձվեր. ձկան խավիար 
(մշակված). խավիար. ձկան պահածոներ. 
աղը դրած ձուկ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. ձվի սպիտակուց. 
ձվի դեղնուց. շրդանային մակարդներ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն. 
խոզապուխտ. կրոկետներ. բեկոն. նրբերշիկ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). աղը դրած 
միս. խոզի սննդային ճարպ. ենթամթերքներ. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. լյարդ. խոզի միս. յակիտորի. բուլգոգի 
(կորեական մսային ճաշատեսակ). բնական 
կամ արհեստական թաղանթներ երշիկի 

համար. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. արգանակի 
խտածոներ. ապուրներ. բանջարեղենի 
ապուրներ. բաղադրություններ ապուրներ 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
սնունդ պատրաստելու համար. մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). լյարդի 
պաշտետներ. մսի պահածոներ. 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.  ջրիմուռներ 
(համեմունք). անիսոնի սերմ. աստղաձև 
անիսոն. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու 
համար. պաքսիմատ. թավալելու պաքսիմատ. 
ամոքանք. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարրի (ամոքանք). մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. բուրավետ պղպեղ. մանանեխի 
փոշի. կոճապղպեղ (ամոքանք). մշկընկույզ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմունք). պղպեղ 
(տաքդեղ). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). 
համեմունքներ աղցանների համար. սոյայի 
խյուս (համեմունք). չոու-չոու (համեմունք). 
չատնի (համեմունք). սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). նեխուրի աղ. վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. հաց անխաշ խմորից. թխվածքաբլիթ. 
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
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կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող 
նյութեր. քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր. 
բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. գարու 
ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. 
սառնաշաքար (նաբաթ). խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար, բացառությամբ 
եթերային յուղերի. փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ.   կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի  
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մաքրած գարի. 
լապշա (արիշտա). կուտապներ. գարեձավար. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. կարտոֆիլի ալյուր. 
պիցաներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). բրինձ. սպիտակաձավար. 
սպագետի. տապիոկայի ալյուր. տարտեր (մրգա 
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. փաթիլներ 

(հացահատիկային արտադրանք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) 
սննդի համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. ակնամոմ. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). գարնանային ռուլետ. տորտիլաներ. 
թաբուլե. հալվա. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. 
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի. 
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով).  շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. հացին 
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. հոթ-դոգ 
սենդվիչներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի):

____________________
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(210) 20191810  (111) 30417
(220) 06.09.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 06.09.2029
(730) «Իմիջ կոդ» ՍՊԸ, Երևան, Ղ. Փարպեցու 
4, 1-2 շին., AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «BEAUTY SALON» արտահայտությունը և 
«since 2009» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ. վարսավիրանոցների ծառա-
յություններ. մերսում. մատնահարդարում. 
դաջում. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. մազահեռացում մոմով (էպի-
լյացիա):

____________________

(210) 20191819  (111) 30418
(220) 06.09.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 06.09.2029
(730) Առնակ Ավետիքյան, ք. Դիլիջան, 
Սարալանջի 1-ին նրբ., քոթեջ 3/19, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

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

դաս 33. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ (մրգօղի):

____________________

(210) 20191820  (111) 30419
(220) 06.09.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 06.09.2029
(730) «Այ Էս Էս Դի» համայնքների կայուն 
զարգացման նորարարական լուծուներ» ՀԿ, 
Արմավիրի մարզ, 1005, գ. Երվանդաշատ, 
Իշխանաց փ., տուն 15, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնագրման սկավառակներ, 

վթարային ազդասարքեր, սննդամթերքի 
և կերերի անալիզի սարքեր, ձայնի 
ուժեղարարներ, ուսուցման տեսալսողական 
միջոցներ, օդերևութաբանական զոնդ-
գնդեր, մագնիսական ժապավենների 
վրա գրանցման սարքեր, մագնիսական 
ժապավեններ, ձայնագրությունների կրիչ-
ներ, լուսաազդանշային (առկայծումային) 
ապարատներ, ազդանշանային զանգեր, 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր, դիապոզիտիվ-
ներ (լուսանկարչություն), բարձրախոսներ, 
նվագարկիչներ, հեռաձայնագրման սարքեր, 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ, ֆլուորեսցեն-
տող (լուսածոր) էկրաններ, պրոյեկցիոն 
էկրաններ, էկրաններ (լուսանկարչություն), 
ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ), ակուստիկ 
սկավառակները մաքրելու հարմարանքներ, 
ձայնագրման ժապավեններ, ռադիոսարքեր, 
ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-), հոլոգրամներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքեր, 
խոսակցական ապարատներ, ազդանշանային 
լապտերներ, լույս արձակող ցուցանակներ, 
լույս արձակող նշաններ, օդերևութաբանական 
սարքեր, միկրոֆոններ, համակարգիչներ, 
համակարգչային գրառված ծրագրեր, 
ռադիոհեռախոսային կայաններ, պրոյեկցիոն 
ապարատներ, ուսուցանող սարքեր, ձայնի 
հաղորդման ապարատներ, ձայնագրիչ 
ապարատուրա, ձայնի վերարտադրման 
սարքեր, հեռուստացույցներ, մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար, 
լուսակայված ժապավեններ, նույնականացման 
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մագնիսական քարտեր, մագնիսական 
սկավառակներ, տեսագրման սարքեր, 
լուսակայված կինոժապավեններ, արևային 
մարտկոցներ, խտասկավառակներ (ձայնա-, 
տեսա-), խտասկավառակներ (չվերագրան-
ցելի), համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր, համակարգիչներին կից սարքեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, ակուստիկական կապի սար-
քեր, մագնիսական ծածկագրով քարտեր, 
մագնիսական տեղեկակիրներ, մագնիսական 
կոդավորիչներ, օպտիկական տեղեկակիրներ, 
օպտիկական սկավառակներ, ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր), 
էլեկտրոնային ծոցատետրեր, գրպանի 
էլեկտրոնային թարգմանիչներ, դյուրակիր 
համակարգիչներ, տեսաժապավեններ, տեսա-
խաղերի քարթրիջներ, տեսաէկրաններ, 
համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր, 
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր, խաղային 
գրառված ծրագրեր համակարգիչների համար, 
ականջակալներ, դյուրակիր ռացիաներ, 
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելուն 
վարժվելու համար (վարժասարքեր), ԴՆԹ-
չիպեր, DVD – նվագարկիչներ, ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր, ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր, մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար, ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-
կրիչներ, դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատներ (GPS), դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ, անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ, թվային ֆոտոշրջանակներ, 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի), էլեկտրո-
նային գրքեր, սմարթֆոններ, ռադիո-
տեսադայակ,  լսա-տեսասարքեր երեխաներին 
հետևելու համար, տեսախցիկներ երեխային 
հետևելու համար, տեսադայակ, պլանշետային 
համակարգիչներ, 3D ակնոցներ, հիշողության 
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար, 
էլեկտրական ձայնահաններ,  (ադապտեր-
ներ), համակարգչային սարքավորումներ, 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար, մարմնի վրա կրվող 
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար, էլեկտրոնային ապարանջաններ 
(չափիչ գործիքներ), էլեկտրական վզնոցներ 
կենդանիներ վարժեցնելու համար, 

սմարթ-ակնոցներ, սմարթ-ժամացույցներ, 
ինֆրակարմիր դետեկտորներ, թվային 
օդերևութաբանական կայաններ, էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ, ինտերակտիվ 
թաչսքրին տերմինալներ, սմարթ-մատանիներ, 
ձայնային ինտերֆեյսներ, կենսաչիպեր, 
վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ, ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
գրատախտակներ, արհեստական բանակա-
նությամբ մարդանման ռոբոտներ, 
էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր, 
ուսուցողական ռոբոտներ, անձնական թվային 
օգնականներ (ԱԹՕ), համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հարթակներ, 
գրառված կամ բեռնվող, մարզասար-
քեր վերակենդանացման հմտությունների 
ուսուց ման համար, հեռահաղորդակցային 
ապարատներ ոսկերչական զարդերի տեսքով, 
վրան կրովի համակարգիչներ, վրան կրովի 
մոնիտորների ցուցասարքեր, փրկարարական 
լազերային ազդանշանային լույսեր, 
օրգանական լուսարձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ), 
խաղային բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների 
համար.

դաս 16. թուղթ, ազդագրեր, ազդագրերի 
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ, 
ալբոմներ, նկարներ, էստամպներ 
(փորագրանկարներ), արագակարներ, 
թղթա պա նակներ (գրասենյակային), փորա-
գրանկարներ, նկարներ շրջանակված կամ 
չշրջանակված, լրագրեր, պարբերական մամուլ, 
ատլասներ (քարտեզագրքեր), բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար, բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ), բրոշյուրներ, տետրեր, 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր), ստվարաթուղթ, 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար, 
զուգարանի թուղթ, ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի), թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար, գրքեր, թղթե 
տոպրակներ, գծանկարչական տպագիր 
նյութեր, փաթեթավորման թուղթ, ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ), օֆորտներ, 
լուսանկարներ, գրանցամատյաններ, զտա-
թուղթ, աշխարհագրական քարտեզներ, 
գլոբուսներ, գրաֆիկական (գծանկարչական) 
պատկերներ, փոստային բացիկներ, 
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տպագիր արտադրանք, տպագրական 
հրատարակություններ, դասագրքեր (ձեռնարկ), 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն, վիմատիպ 
նկարներ, բուկլետներ, թղթե թաշկինակներ, 
թղթագրենական ապրանքներ, դիմանկարներ, 
ծանուցատետրեր, ամսագրեր (պարբերական), 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու 
համար, ալմանախներ, օրացույցներ, թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 
համար, թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր, 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) նյութեր, թղթե կամ 
ստվարաթղթե խծուծման նյութեր, սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ, թղթե կամ պլաստիկից ներծծող 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար, խոնավությունը կարգավորող թղթե 
կամ պլաստիկից թերթիկներ սննդամթերքը 
փաթեթավորելու համար, պլաստմասսայե 
տոպրակներ ընտանի կենդանիների թափոն-
ները հեռացնելու համար.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառա վարման հարցերում, տվյալներ գոր-
ծարարական գործառնությունների մասին, 
հայտա  րարությունների փակցնում, ներմուծման-
արտա հանման գործակալությունների ծառա-
յություններ, առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ, 
ինքն արժեքի վերլուծություն, գովազդային 
նյութերի տարածում, լուսապատճենահանման 
ծառայություններ, աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ, հաշվապահական գրքերի 
վարում, հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ, առևտրային աուդիտ,  
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մա կերպման և կառավարման հարցե-
րով, խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով, 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով, մեքենագրման ծառա-
յություններ, ապրանքների ցուցադրում, 
գովազդային նյութերի առաքում, օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում, 
փաստաթղթերի վերարտադրում, գովազդային 
նյութերի նորացում, նմուշների տարածում, 

գործարարության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ, աճուրդային 
վաճառք, շուկայի ուսումնասիրություն, 
առևտրային գործունեության գնահատում, 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում, գովազդային նյութերի վար-
ձույթ, խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով, գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, գովազդ, 
ռադիոգովազդ, կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ, 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում, սղագրական 
ծառայություններ, հեռուստագովազդ, հաղորդա-
գրությունների գրառում (գրասենյակային 
աշխատանքներ), ցուցափեղկերի ձևավորում, 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ, գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ, մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար, 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ, տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում, մասնագիտա-
կան խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում, տնտեսական կանխատեսում, 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, գործնական 
տեղեկատվություն, հասարակական կար-
ծիքի հետա զոտում, վճարման փաստա թղթերի 
նախապատրաստում, աշխա տակիցների 
հաստիքների համալրում, ձեռնար կու-
թյունները տեղափոխելու հետ կապված 
ծառայություններ, տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար, վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար, 
քարտուղարական ծառայություններ, հար-
կային հայտարարագրերի կազմում, 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար, տեքստի մշակում, լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար, գովազդ փոստով, 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում, ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում, տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, տեղեկատվության 
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կանոնա կարգում տվյալների համակարգչա-
յին հիմնապաշարներում, առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով, 
լուսապատճենահանող սարքավորման վար-
ձույթ, լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ, մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար, գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում, մամուլի տեսություն, առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ, հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս, գների 
համեմատման ծառայություններ, մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով, 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում, 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար, գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն), 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում, 
գովազդային տեքստերի խմբագրում, 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում, գովազդի մանրակերտում, 
երաշխավորների որոնում, նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով, գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն, մարզիկների գործունեության 
կառավարում, մարքեթինգ (շուկայավարում), 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ, 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք, վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ, 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում, 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում, վեբ-կայքերի 

երթևեկի օպտիմալացում, գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC), առևտրային միջնորդային ծառայու-
թյուններ, արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում, առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար, տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում, շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում, գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով, ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում, գովազդային 
նյութերի ձևավորում, արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար, 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ, ծախսերը փոխհատու-
ցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար, 
գովազդային վահանակների վարձույթ, 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար, առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում, հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում, հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ), հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ), սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում, գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում, տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրան-
ցում, գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում, տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակնեով, պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ, հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն, 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն, խորհրդատվություն գովազդա-
յին հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ, գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար, 
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սպորտային միջոցառումների հովանավորմամբ 
ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում, մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ, շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ, ֆինանսական աուդիտ, 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ, 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ, 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ, դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծա-
ծախ վաճառք, նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ, թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում), գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում, արտաքին գովազդ, 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք, վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ, մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում, լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ, կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ, գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում, 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

դաս 36. բարեգործական միջոցների հավա-
քագրում, դրամահավաքների կազմակերպում, 
ֆինանսական հովանավորություն, անշարժ 
գույքի վարձակալություն, անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ իրականաց-
նող գործակալությունների ծառայություններ, 
միջնոր դություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում, անշարժ գույքի գնա-
հատում, երաշխավորություն, ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ), ֆինանսա կան 
գնահատումներ (ապահովագրություն, 
բան կային գործառնություններ, անշարժ 
գույք), ֆակտորինգ, անշարժ գույքի կառա-
վարում, բնակելի ֆոնդի կառավարում, 
բնակարանների վարձակալություն, ֆերմաների 
և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների 
վարձակալություն, հիփոթեքային վարկեր, 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք), ֆինանսական վերլուծու-

թյուն, խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով, վարձակալական վճարների 
գանձում, գրասենյակների վարձակալություն 
(անշարժ գույք), կենսաթոշակների 
վճարման ծառայություններ, ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով, փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար, հիմնադրամների տեղաբաշխում, 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց. 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ, զվարճությունների ծառայու-
թյուններ, զվարճությունների կազմակեր-
պում հյուրերի համար, կինոստուդիաների 
ծառայություններ, մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի), հեռակա 
ուսուցում, ֆիզիկական դաստիարակություն, 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառու-
թյամբ գովազդային հոլովակների, գրքերի 
հրատարակում, շոուների արտադրություն, 
կատալոգների տպագրում (առցանց և անցանց), 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ, 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկացում, 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում, 
վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակերպում 
և անցկացում, տեղեկատվություն կրթու-
թյան հարցերով, ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով, առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես 
մարզումներ), հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ), ման-
կապարտեզներ (կրթություն), սպորտային 
մրցումների կազմակերպում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով, 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ, 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում, կրթության գիշերօթիկ 
դպրոցներ, վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում), գեղեցկության 
մրցույթների կազմակերպում, լուսանկարչա-
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կան ռեպորտաժներ, լուսանկարչություն, 
տեսագրում, մասնագիտական վերա-
պատրաստում, կրոնական կրթություն, գրքերի 
և պարբերականների առցանց հրապարակում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ, լուսա-
նկարչություն, տեսագրում, մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսու-
ցում), մասնագիտական վերապատրաստում, 
դպրոց  ների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառա յություններ, զբոսավարի (գիդի) 
ծառայություններ, լեռնային զբոսաշրջության 
իրականացում զբոսավարի ուղեկցությամբ, 
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ 
գովազ դայինների,  արշավների իրականացում, 
կրթական նյութերի ստեղծում, հրապարակում 
և կիրառում, հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական 
ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20191850  (111) 30420
(220) 12.09.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 12.09.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

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

____________________
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(210) 20191878  (111) 30421
(220) 17.09.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 17.09.2029
(730) «Ալեքս տեքստիլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահումյան 5, տուն 37, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի 

ծառայություններ. խանութների ծառա յու-
թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191913  (111) 30422
(220) 20.09.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 20.09.2029
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 16.10.2019
(540) 

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

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր-
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. վառիչներ ծխողների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար.  սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 

թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար 
ձեռքի սարքեր. էլետրոնային  սիգարետներ. 
հեղուկներ էլետրոնային  սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191978  (111) 30423
(220) 01.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 01.10.2029
(730) «Ինտուր» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 38, բն. 
42, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-
մա կերպում. տրանսպորտային փոխա դրումներ:

____________________

(210) 20192047  (111) 30424
(220) 10.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 10.10.2029
(730) «Տեղեկատվական և հաղորդակցության 
տեխնոլոգիաների գործատուների միություն» 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Նոր Նորք, Գայի պող., շ. 1, բն. 21, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 
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(526) «TECH SUMMIT» արտահայտությունը և 
«ARMENIA 2020» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կա պույտ, մուգ կա պույտ, մանուշակա-
գույն, փիրու  զա գույն, սև և մոխրագույն գունային 
հա մակ  ցու թյամբ:
(511) 

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում. 
ուսուցում. կրթություն:

____________________

(210) 20192049  (111) 30425
(220) 10.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 10.10.2029
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 42. բիզնես հավելվածներ պարունակող 

առցանց համակարգչային վեբ-կայքի տրա-
մադրում առևտրային գործունեության 
կառավարման և պլանավորման համար, որը 
վերաբերում է կոսմետիկայի, մաշկի խնամքի 
պատրաստուկների և օծանելիքի ուղղակի 
վաճառքի և օգտագործման ոլորտին և 
հասանելի է միայն վաճառքի բաժնի անկախ 
անդամներին։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192051  (111) 30426
(220) 10.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 10.10.2029
(730) Խաչատուր  Բալասանյան, ք. Գյումրի, 
Ախուրյանի խճղ. 2ա, բն. 19, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33.  ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ վիսկի, օղի, գինի, հայկական 
բրենդի.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192069 (111) 30427
(220) 11.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 11.10.2029
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20192076  (111) 30428
(220) 14.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 14.10.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալեքսան Գագիկի 
Ներսեսյան, Երևան, Շենգավիթ, Ս. Տարոնցու 
4, բն. 18, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. գլխարկներ. համա-

զգեստներ.
դաս 35. զինվորական պարագաների 

մանրածախ վաճառք:
____________________
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(210) 20192088 (111) 30429
(220) 15.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 15.10.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ. 
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

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

____________________

(210) 20192089 (111) 30430
(220) 15.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 15.10.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ. 
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, 
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի, 
ապերիտիֆներ, արակ, թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ, 
կյուրասո, դիժեստիվներ, գինիներ, ջին, 
լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք, բալի օղի, 

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

____________________

(210) 20192098 (111) 30431
(220) 15.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 15.10.2029
(730) Արթուր Աստոյան, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Շահումյան փող., տուն 20, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(526) «GLOVES» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դե ղին, կա պույտ և նարնջագույն գունային 
հա մակ ցու թյամբ:
(511) 

դաս 21. ձեռնոցներ շինարարական, 
տնային տնտեսության, այգեգործության և 
բանջարաբուծական աշխատանքների համար:

____________________

(210) 20192101  (111) 30432
(220) 16.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 16.10.2029
(730) Արամ Մաթևոսյան, Երևան, Սարի թաղ., 
փ. 19, տուն 2ա, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 
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(526) «OVERALL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կանաչ, դեղին, կապույտ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, մասնավորապես` 
արտա  հագուստ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192122  (111) 30433
(220) 18.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 18.10.2029
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ:

____________________

(210) 20192124  (111) 30434
(220) 18.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 18.10.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Պետրոս-
յան, Երևան, Սիլիկյան խճ. 5, 33/4, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 6. մետաղական դռներ և պատուհան-
ներ. մոծակապաշտպան մետաղական ցանցեր.

դաս 19.  ոչ մետաղական դռներ և 
պատուհաններ. հակամիջատային ոչ մետա-
ղական ցանցեր. դռների ոչ մետաղական 
փեղկեր. փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192145  (111) 30435
(220) 23.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 23.10.2029
(730) Մարիամ Արմենի Սվասյան, Երևան, 
Բաղրամյան 2, բն. 2, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. նկարներ.
դաս 25. բլուզներ. գոտիներ. սվիտերներ. 

շապիկներ. հագուստ. տաբատներ. շարֆեր. 
շրջազգեստներ. գոգնոցներ. գրպաններ 
հագուստի համար. զգեստներ. կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. սարաֆաններ. սպորտային 
մայկաներ. գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մոդելավորում. գեղար-
վեստական դիզայն:

____________________

(210) 20192148  (111) 30436
(220) 23.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 23.10.2029
(730) Կարեն Խաչիկյան, Երևան, Ավան, Խուդ-
յակովի 47/1 տուն, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ օղի, այդ 
թվում՝ մրգային, բրենդի, վիսկի, գինի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20192166  (111) 30437
(220) 24.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 24.10.2029
(730) Աստղիկ Դավթյան, Երևան, Արղության 
38, բն. 7, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի վաճառք.
դաս 40. դիզայներական հագուստի պատ-

րաստում.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում (դիզայն):

____________________

(210) 20192167  (111) 30438
(220) 24.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 24.10.2029
(730) Աստղիկ Դավթյան, Երևան, Արղության 
38, բն. 7, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
բրոնզագույնով:
(511) 

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի վաճառք.
դաս 40. դիզայներական հագուստի 

պատրաստում.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում (դիզայն):

____________________

(210) 20192170  (111) 30439
(220) 25.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 25.10.2029

(730) «Ռոյալ գլաս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ռուբինյանց 17, բն. 20, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

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

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. մուրա-
բաներ. շաքարած մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. մրգային չիպսեր. խնձորի 
խյուս. կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 

դաս 31. թարմ մրգեր.
դաս 32. խնձորի ոչ ալկոհոլային հյութ.
դաս 33. օղի:

____________________

(210) 20192191  (111) 30440
(220) 29.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 29.10.2029
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. թխվածքաբլիթ. անանուխի 

կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաո. 
սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից. 
կարամելներ (կոնֆետներ). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). թեյ. շոկոլադ. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. 
սննդային ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար. 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. կապակցող 
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նյութեր պաղպաղակի համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. մակարուն (նշով թխվածք). հաց. 
անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար. պաս-
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ, 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. 
վար սակա ձավար. վարսակի փաթիլներ. 
բիսկվիթներ (գալետներ, թխվածքներ). մատու-
տակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). վանիլին 
(վանիլի փոխարինիչներ). սննդային սառույց. 
պաղ պաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշա կեղեն 
նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն գետնընկույզի 
հիմքով. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. կրեկերներ. եփած կրեմ. 
մրգային դոնդող (հրուշակային). սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. հալվա, 
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի 
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր հրուշակեղենի 
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլա-
դապատ ընկույզներ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ 
պարունակող շոկոլադի հիմքով. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կարտոֆիլի 
ալյուր. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. հրուշա-
կեղեն Նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու 
համար. եգիպտացորենի ձավար. սննդային 
ձավարներ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. եգիպտացորենի ալյուր. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. կուսկուս (ձավար). 
մակարոններ. մակարոնեղեն. սպիտակա-
ձավար. նշակարկանդակներ. մեղր, մաթ, նշով 
խմոր. մշկընկույզ. մյուսլի. աստղաձև անիսոն. 
ոչ բուժիչ թուրմեր. մաքրած գարի. արմավենու 
շաքար. պաստեղներ (հրուշակեղեն). սուր 
համեմունքներ (համեմանք). հաց անխաշ 
խմորից. փոշի հրուշակեղենի համար. 

ցորենի ալյուր. կայունարարներ խփված 
սերուցքի համար. բրինձ, բրնձի պուդինգ  
(քաղցրակուտապ). բրնձային  բլիթներ. սագո. 
ոսկե օշարակ, կերամափի օշարակ. ածիկի 
լուծամզուք  (էքստրակտ) սննդի համար. 
սոուսներ (համեմունքներ). պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. թաբուլե. 
տապիոկա. հրուշակներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). չիզբուրգեր (սենդվիչներ): 

____________________

(210) 20192194  (111) 30441
(220) 30.10.2019 (151) 24.02.2020
   (181) 30.10.2029
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Կոֆե Խաուս. Էսպրեսսո ի 
Կապուչինո Բար», RU 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «ЭСПРЕССО», «КАППУЧИНО», «КОФЕ» 
և «БАР» բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, դեղնադարչնագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թղթե զտիչներ սուրճի համար.
դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ. 

սրճային բուրավետարարներ. սուրճի հումք. 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). սուրճով ըմպելիքներ. 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

     5693  27.04.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

     Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

     5724  31.01.2030 Սինջենթա Լիմիթեդ, GB

     5789  08.03.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

     5823  13.04.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

     6040  07.01.2030 ՈՒորնր Քմյունիքեյշնզ ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

     6199  04.09.2030 Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU

6235  13.10.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

6241  24.11.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

6246  20.12.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

6291  24.11.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

6352  06.02.2031 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

7054  17.10.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

15064 09.02.2030 Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 29, տուն 13/1, AM

15317 27.11.2029 «Պաքսան-Երևան» ՓԲԸ, Երևան, Արին -Բերդի 3-րդ նրբ., 7/3, AM

15586 13.01.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

15693 11.01.2030 Մուբադալա Թրեյդ Մարքս Հոլդինգ Քամփընի - ԼԼՔ, 

    P.Օ Box 45005, Abu Dhabi, United Arab Emirates, AE

15797 09.02.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

15799 09.02.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

15800 09.02.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

15801 09.02.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

15802 09.02.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

15806 09.02.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

15807 09.02.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

15809 09.02.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

15865 04.02.2030 Նոգրա Ֆարմա Լիմիթեդ, 33, Sir John Rogerson`s Quay, 

    Dublin 2, Ireland, IE

15866 04.02.2030 Նոգրա Ֆարմա Լիմիթեդ, 33, Sir John Rogerson`s Quay, 

    Dublin 2, Ireland, IE
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15894 01.03.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

15915  09.02.2030 «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ, Ստեփանկերտ, Հեքիմյան 8Ա, բն.23, AM

15946 18.02.2030 «Կոսմոբայլ» ՍՊԸ, Երևան, Որմնադիրների 1 շարք, 76 տուն, AM

15960 05.03.2030 Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ Ինդըսթրի, 

    Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA

15962 05.03.2030 Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ Ինդըսթրի, 

    Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA

15964 05.03.2030 Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ Ինդըսթրի, 

    Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA

15972 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15973 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15974 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15975 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15976 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15977 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15978 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15979 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15980 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15981 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15982 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
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15983 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15984 05.05.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

15988 19.03.2030 Սի.Ար. Բարդ, Ինք., US

15990 08.04.2030 «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղթանակ, 1-ին փող., AM

15991 08.04.2030 «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղթանակ, 1-ին փող., AM

15992 08.04.2030 «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղթանակ, 1-ին փող., AM

15993 08.04.2030 «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղթանակ, 1-ին փող., AM

16010 25.03.2030 «Արտաշատ-վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, 

    գ, Մխչյան, Արտաշատյան խճ. 1/1, AM

16024 27.01.2030 Տակեդա Ֆարմասյութիքլզ Ինթըրնեշնլ ԱԳ, CH

16039 22.02.2030 «Դոստ Ինթերնեյշընըլ» ՍՊԸ, Երևան, Արտաշիսյան 89, AM

16103 13.04.2030 «Արա Ամիրյան» ՍՊԸ, Երևան, Փարպեցի 12, բն.3, AM

16110  16.03.2030 Նովարթիս ԱԳ, CH

16112  18.03.2030 Նովարթիս ԱԳ, CH

16145 06.05.2030 «Արասո» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար 12/1, AM

16202 19.04.2030 Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI

16206 09.02.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

16214 24.06.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

16215 02.07.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

16235 13.07.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

16258 15.07.2030 «Ռոբերտո պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 43, AM

16340 16.03.2030 Աբրո Ինդասթրիզ, Ինք., US

16369 21.05.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

16396 01.02.2030 Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR

16397 01.02.2030 Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR

16475 22.07.2030 Թրոփիքանա Փրոդաքթս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16476 11.08.2030 Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, CH

16582 24.06.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
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16621 24.06.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

16680 22.07.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա

    (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

16686 27.09.2030 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

16773 05.11.2030 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

16790 25.08.2030 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

16860 15.11.2030 Դայնըրս Քլաբ Ինթերնեյշնլ ԷլԹիԴի, Նյու Յորքի նահանգ, US

16894 23.04.2030 Յունիլևր Ն.Վ., NL

16895 27.04.2030 Յունիլևր Ն.Վ., NL

17001 29.12.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

17023 21.04.2030 Ջեք Դենիելս Փրոփերթիզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

17055 23.03.2030 «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Արշակունյաց 77/3, AM

17219  01.02.2030 Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR

17271  01.02.2030 Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR

17272 01.02.2030 Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR

17450 16.11.2030 Դայնըրս Քլաբ Ինթերնեյշնլ ԷլԹիԴի, Նյու Յորքի նահանգ, US

17625 19.10.2030 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

17626 16.11.2030 «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM

17997 17.08.2030 Դը Փրոէքթիվ Քամփնի Սառլ, CH
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     11-01                520 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

C12N 1/00           3366  A

C07C 50/00        3366  A

A61K 31/00         3366  A

H01F 13/00         3367  A
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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 2338
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27157, 27158, 27159, 
27284, 27161, 27162, 27163, 27448, 27449, 
27450, 27451,  27452, 27453, 27454
73 (1) Իրավատեր  «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Գետարգել, Ալեքսանյան 
տուն 1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Երևանի 
Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» 
ԲԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան 0015, Ծովակալ Իսակովի 
պողոտա 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         10.02.2020

____________________

Գրանցում No 2339
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28908, 28909
73 (1) Իրավատեր  Ռեութերս Լիմիթիդ, The 
Thomson Reuters Building 30 South Colonnade, 
Canary Wharf, London E 14 5EP, United King-
dom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ֆայնենշըլ 
ընդ Րիսկ Օրգընայզեյշն Լիմիթիդ, Five Canada 
Square, Canary Wharf, London England E145AQ, 
GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         12.02.2020

____________________

Գրանցում No 2340
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 8128
73 (1) Իրավատեր  Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ 
Քո. ԿԳաԱ, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 
Frankfurt am Main, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Լաբորատուար 
ՀՐԱ Ֆարմա, 200 avenue de Paris, 92320 Chatil-
lon, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.02.2020

____________________

Գրանցում No 2341
Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
73 (1) Լիցենզատու  Փայոն ՅուՔեյ Լիմիթիդ, 
Chivers Way, Histon, Cambridge, Cambridgeshire 
CB24 9ZR, United Kingdom, GB
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Ռ-Ֆարմ», 19, bld. 1 Berzarina str., 123154, 
Moscow, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Արտոնագրերի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.02.2020

____________________
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Գրանցում No 2342
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5875
73 (1) Իրավատեր  Ջոն Փլեյըր ընդ Սանզ 
Լիմիթիդ, 21 Beckett Way, Park West, Nangor 
Road, Dublin 12, Ireland, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Իմփերիըլ 
Թբեքոու Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի Լիմիթիդ, 21 
Beckett Way, Park West, Nangor Road, Dublin 12, 
Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        24.02.2020

____________________

Գրանցում No 2343
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21117
73 (1) Իրավատեր  Կահլուա ԷյՋի, c/o Testatoris 
AG, Topferstrasse 5, 6004 Lucerne, Switzerland, 
CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դը Էբսլյութ 
Քամփնի Ակտիեբոլագ, 117 97 Stokholm 
Sweden, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.02.2020

____________________
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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

     500U          06.08.2019

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

     113S               04.08.2019
     348S          15.08.2019

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2020.01  (11) 3366 (13) A
C12N 1/00
C07C 50/00
A61K 31/00

(21) AM20190136 (22) 18.11.2019
(72) Гарегин Сардарян (AM) 
(73) Гарегин Сардарян (AM) 
(54) Штамм гриба Talaromyces purpuroge-
nus var. Armeniaca - продуцент экзогенного 
красного пигмента
(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности, к штамму гриба Talaromyces purpuro-
genus var.Armeniaca - продуценту экзогенного 
красного красителя, который может найти 
применение в производстве пищевых продуктов, 
в том числе вина, консервов, кондитерских 
изделий, а также в производстве косметических 
и парфюмерных изделий.

Штамм гриба Talaromyces purpurogenus 
var.Armeniaca депонирован в учреждении 
Центр депонирования штаммов» научно-
производственного центра “Биотехнология” 
НАН РА под номером MDC 12150. 

Краситель имеет высокую стабильность 
при высоких значениях pH и в условиях 
температурных колебаний.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2020.01 (11) 3367 (13) A
H01F 13/00

(21) AM20190132 (22) 07.11.2019
(72) Андраник Оганесян (AM), Григори Питкевич 
(AM) 
(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-ая 
линия Саритага 36 (AM), Григори Питкевич, 
0078, Ереван, ул. Алабяна 59, кв. 16 (AM) 
(54) Устройство для размагничивания и намаг-
ничивания изделий из магнитных материалов

(57) Изобретение относится к электротехнике, в 
частности к устройствам для размагничивания 
и намагничивания изделий из магнитных 
материалов.

Устройство для размагничивания и 
намагничивания изделий из магнитных 
материалов содержит однофазный источник 
переменного напряжения, диодный мос тиковый 
выпрямитель напряжения с фильтрующим 
звеном, индуктивную катушку намагничива-
ния, микроконтроллер, источник питания 
постоянного напряжения, электронный мос-
тиковый преобразователь, усилитель мощности 
управляющих сигналов и электрическую кнопку 
пуска. Устройство имеет также датчик величины 
напряжения, датчик тока индуктивной 
катушки, монитор и электрические кнопки. 
Источник переменного напряжения подключен 
к входу диодного мос тикового выпрямителя 
напряжения с фильтрующим звеном, выход 
которого подключен к входу датчика величины 
напряжения. Выход датчика величины 
напряжения подключен к входом источника 
питания постоянного напряжения и диагональю 
электронного мос тикового  преобразователя, 
а последовательно соединенные индуктивная 
катушка намагничивания и датчик тока 
соединены со второй диагональю. Выходы 
источника питания постоянного напряжения 
подключены к входам микроконтроллера, 
монитора, усилителя мощности управляющих 
сигналов, датчика тока и электрических кнопок. 
Выходы датчика тока и электрических кнопок 
подключены к входам микроконтроллера. Входы 
усилителя мощности управляющих сигналов 
соединены с выходами микроконтроллера, а  
выходы с управляющими электродами ключей, 
которые соединены к плечам электронного мос-
тикового  преобразователя.

Обеспечивает размагничивание и 
намагничивание изделий из магнитных 
материалов с соответствующим заданным 
режимом и параметрами, обеспечивая контроль 
параметров на экране монитора. 3 рис.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 11-01 (11) 520 (13) S 
(21) 20190040  (22) 18.12.2019
(72) Геворг Оганисян (AM) 
(73) Геворг Оганисян, Ереван, ул. Заваряна 2, 
кв. 26 (AM) 
(54) Браслеты с буквами в виде птиц (7 вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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№03/1

02 .03 . 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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