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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 3343 (13) A
A61C 7/00

(21) AM20190097 (22) 15.08.2019
(72) Գագիկ Քոչարյան (AM), Գուրգեն 
Ղասաբօղլյան (AM), Գևորգ Շահսուվարյան (AM) 
(73) Գագիկ Քոչարյան, 0002, Երևան, Պուշկինի 
60, բն. 9 (AM), Գուրգեն Ղասաբօղլյան, 
0037, Երևան, Վ. Փափազյան 6 (AM), Գևորգ 
Շահսուվարյան, 0025, Երևան, Մյասնիկյան 39 
(AM) 
(54) Քիմքի բնածին ճեղքվածքների փակման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ քիմքի  բնածին 
ճեղքվածքների փակման եղանակին։

Ալվեոլյար ելունի ճեղքվածքի աջ և ձախ 
հատվածների նախապես ընտրված մասերում 
սևեռում են մինի իմպլանտներ, ելունի քմային 
մասում տեղադրում են ապարատային 
մաս, ապա իմպլանտներին ամրացնում են 
ձգան։  Մինի իմպլանտները տեղադրում են 
ալվեոլյար ելունին ուղղահայաց՝ նախադռան 
կողմից, իսկ ձգանը ամրացնում են մինի 
իմպլանտներին ալվեոլյար ելունի հատվածից: 
Ընդ որում ձգանը ամրացնում են մինի 
իմպլանտներին՝ ալվեոլյար ելունից 2,0-4,0 մմ 
հեռավորության վրա:

Պարզեցվում  է քիմքի բնածին ճեղքվածք-
ների փակման եղանակը, բացառվում  է 
բորբոքային պրոցեսների առաջացումը։

____________________

(51) 2019.01 (11) 3344 (13) A
A61C 7/00
A61F 2/00

(21) AM20190098 (22) 15.08.2019
(72) Գուրգեն Ղասաբօղլյան (AM) 
(73) Գուրգեն Ղասաբօղլյան, 0037, Երևան, Վ. 
Փափազյան 6 (AM) 
(54) Քիմքի բնածին ճեղքվածքի փակման 
օրթոպեդիկ համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ քիմքի  
բնածին ճեղքվածքի փակման օրթոպեդիկ 
համակարգերին:

Քիմքի բնածին ճեղքվածքի փակման 
օրթոպեդիկ համակարգ, որն ունի միմյանց 
հետ փոխգործակցող ապարատային մաս և 
ձգան։ Ապարատային մասը պողպատյա է, իսկ 
ձգանը տեղակայված է աղեղնաձև պողպատյա 
խողովակի մեջ և իրականացված է պողպատյա 
զսպանակի տեսքով:

Ապահովվում է քիմքի  բնածին ճեղքվածքի 
արդյունավետ և անվտանգ փակումը։

____________________

(51) 2019.01 (11) 3345 (13) A
A61K 3/00
A61P 9/00

(21) AM20190093 (22) 08.08.2019
(72) Լյուդմիլա Ներսեսովա (AM), Մարիամ 
Պետրոսյան (AM), Մարինա Գազարյանց (AM), 
Ժան Հակոբյան (AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն, 0052, Երևան, Հասրաթյան 
7 (AM) 
(54) Կրեատինի կիրառումը որպես ռադիո-
պաշտպանիչ միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է ճառագայթային 
պաշտպանությանը, մասնավորապես՝ բնական 
ադապտոգեն կրեատինի կիրառմանը որպես 
հակաճառագայթային ռադիոպաշտպանիչ 
միջոց, ինչպես նաև որպես հակաօքսիդան-
տային կանխարգելիչ և բուժական միջոց, 
որն օժտված է հեպատո-, ցիտո- և գենա- 
պաշտպանիչ հատկություններով, քաղցկեղով 
հիվանդների բուժման և ճառագայթային 
ախտորոշման ժամանակ:

____________________

(51) 2019.01  (11) 3346 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20190079 (22) 08.07.2019
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Քրիստոֆ 
Կարբովսկի (AM) 
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի 
մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Քրիստոֆ 
Կարբովսկի, 2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 
6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM) 
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(54) Հակաքաղցկեղային բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական 
բաղադրանյութին, մասնավորապես՝ բնական 
ծագման հակաքաղցկեղային բաղադրակազմին 
և կարող է կիրառվել բուժական և կանխարգելիչ 
նպատակներով:

Քաղցկեղի բուժման բաղադրանյութը 
ներառում է ծիրանի կորիզի, հնդկական սև 
պղպեղի չոր լուծամզվածքներ և ասկորբինա-
թթվի փոշի: Բաղադրանյութը կատարված է 
պինդ չափավորված պատիճի տեսքով, ընդ 
որում,  բաղադրանյութի 1000մգ զանգվածի 
հաշվարկով բաղադրիչների քանակությունը 
վերցված է հետևյալ հարաբերակցությամբ 
(մգ). ծիրանի կորիզի լուծամզվածք՝ 900, 
հնդկական սև պղպեղի լուծամզվածք՝ 10, L 
ասկորբինաթթվի փոշի՝ 90: 

Ապահովվում է բաղադրանյութի արդյունա-
վետությունը:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3347 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20190080 (22) 08.07.2019
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Քրիստոֆ 
Կարբովսկի (AM) 
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի 
մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Քրիստոֆ 
Կարբովսկի, 2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 
6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM) 
(54) Պրոստատիտի բուժման բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական 
բաղադրանյութին, մասնավորապես՝ բուսական 
ծագման բաղադրակազմին և կարող է կիրառվել 
պրոստատիտի բուժման նպատակով:

Բաղադրանյութը ներառում է փոքր 
պալմայի տերևների, դդմի սերմերի, աֆրիկյան 
սալորի կեղևի, եղնջի արմատների, լիկոպենի, 
հնդկական սև երկար պղպեղի, կուսածառ 
սովորականի պտուղների (V. agnus-castus L.) 
չոր լուծամզվածքներ, կոֆերմենտ Q10, ցինկի 
գլուկոնատ և վիտամին B6: Բաղադրանյութը 
կատարված է պինդ չափավորված պատիճի 
տեսքով, ընդ որում, բաղադրանյութի 1000 
մգ զանգվածի հաշվարկով բաղադրիչների 
քանակությունը վերցված է հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (մգ.). փոքր պալմայի 

տերևների չոր լուծամզվածք՝ 300, դդմի 
սերմերի չոր լուծամզվածք՝ 100, աֆրիկյան 
սալորի կեղևի չոր լուծամզվածք՝ 100, եղնջի 
արմատների չոր լուծամզվածք՝ 80, լիկոպենի 
չոր լուծամզվածք՝ 160, հնդկական երկար 
սև պղպեղի չոր լուծամզվածք՝ 54, կուսածառ 
սովորականի պտուղների չոր լուծամզվածք՝ 
70, կոֆերմենտ Q10՝ 54, ցինկի գլուկոնատ՝ 80, 
վիտամին B6՝ 2: Ապահովվում է բաղադրանյութի 
արդյունավետությունը:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3348 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20190081 (22) 08.07.2019
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Քրիստոֆ 
Կարբովսկի (AM) 
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի 
մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Քրիստոֆ 
Կարբովսկի, 2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 
6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM) 
(54) Հակաբորբոքային բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական 
բաղադրանյութին, մասնավորապես՝ բնական 
ծագման հակաբորբոքային, վերականգնող 
և իմունային համակարգը բարելավող 
բաղադրակազմին:

Հակաբորբոքային բաղադրանյութը ներա-
ռում է բարբա դոսական բալի և հնդկա կան սև 
պղպեղի չոր լուծա մզվածքներ: Բաղադրանյութը 
կատարված է պինդ չափավորված պատիճի 
տեսքով, ընդ որում, բաղադրանյութի 1000մգ 
զանգվածի հաշվարկով բաղադրիչների 
քանակությունը վերցված է հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (մգ). բարբադոսական 
բալի չոր լուծամզվածք՝ 990, հնդկական սև 
պղպեղի չոր լուծամզվածք՝ 10: 

Ապահովվում է բաղադրանյութի արդյունա-
վետությունը:  

____________________

(51) 2019.01 (11) 3349 (13) A
A61K 35/00

(21) AM20190099 (22) 15.08.2019
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(72) Գագիկ Քոչարյան (AM), Գևորգ Շահ-
սուվարյան (AM), Իրեն Ռաֆայելովա (AM), Լիլիթ 
Գասպարյան (AM) 
(73) Գագիկ Քոչարյան, 0002, Երևան, Պուշկինի 
60, բն. 9 (AM), Գևորգ Շահսուվարյան, 
0025, Երևան, Մյասնիկյան 39 (AM), Իրեն 
Ռաֆայելովա, 0086, Երևան, Արտաշիսյան 3 
(AM), Լիլիթ Գասպարյան, 0047, Երևան, Նորքի 
այգիներ 256/1 (AM) 
(54) Քիմքի առաջնային հատվածի բնածին 
արատների հետվիրահատական դեֆեկտի 
փակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ քիմքի 
առաջնային հատվածի դեֆեկտի փակման 
եղանակներին:

Քիմքի առաջնային հատվածի բնածին 
արատների հետվիրահատական դեֆեկտի 
փակման եղանակ, ըստ որի լորձավերնոսկրային 
լաթն անջատում են միջծնոտային ոսկրի ամբողջ 
մակերևույթից՝ մինչև կտրիչային անցք, որից 
հետո լաթից մասամբ անջատում են քթաքմային 
անոթանյարդային խուրձը՝ այն դուրս բերելով 
կտրիչային խողովակից, այնուհետև լաթը 180° 
լորձաթաղանթով դեպի քթի խոռոչ շրջելուց 
հետո, այն մասնակի դեէպիթելիզացնում են, 
դեֆեկտի հակառակ կողմում կատարում են քթի 
և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթների փեղեքում՝ 
ստեղծելով գրպանիկ, որի մեջ տեղադրում են 
լաթի մասնակի դեէպիթելիզացված եզրը:

Պարզեցվում է եղանակը, ապահովվում է 
լորձավերնոսկրային լաթի լիարժեք սնուցումն 
ու դեֆեկտի ամբողջական փակումը:  

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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

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

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01  (11) 566 (13) U
A23L 1/00
A23L 3/00

(21) AM20190096U (22) 13.08.2019
(72) Հրաչիկ Մազուլյան (AM) 
(73) Հրաչիկ Մազուլյան, 0014, Երևան, 
Շիրվանզադե 6, բն. 15 (AM) 
(54) Մսաբուսական պահածո «Պատրաստի 
ճաշ»
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝  
պա հա  ծո յաց   ված մսամթերքի արտադրությանը, 
որը ներա ռում է  պահածոյացված միս և 
բուսական բաղադրիչներ:

Մսաբուսական պահածո «Պատրաստի 
ճաշ»-ը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը, 
զանգված. %. տավարի եփած միս՝ 40,0-50,0, 
եփած հաճար, կարմիր բրինձ կամ դեղին բրինձ՝          
20,0-24,0, եփած ավելուկ՝ 3,0-4,0, տապակած 
կարմիր սոխ՝       1,0-1,6, հալած յուղ՝ 3,0-4,0, 
տոմատի մածուկ՝ 2,0-2,4, եզնարգել դաշտային՝ 
0,4, սխտոր կամ ծովաբողկ՝ 0,4, ռեհան՝ 0,2, 
մաղադանոս՝ 0,2, սև պղպեղ՝ 0,2, կարմիր 
պղպեղ՝ 0,2, դափնու տերև՝ 0,1, բահար՝ 0,2, 
շաքար՝ 0,6, կերակրի աղ՝ 2,0-3,0, տավարի 
մսի արգանակ՝ մնացածը: 

Բարձրացվում են պատրաստի 
մթերքի օրգանոլեպտիկ հատկությունները, 
բարելավվում են դրա ֆունկցիոնալ և 
տեխնոլոգիական հատկությունները:

____________________

(51) 2019.01 (11) 567 (13) U
B65D8/00

(21) AM20190094U (22) 08.08.2019
(72) Սասուն Սարգսյան (AM) 
(73) Սասուն Սարգսյան, 0075, Երևան, Նոր-
Արեշ 50 փող., բն. 46ա (AM) 
(54) Համակցված փաթեթավորում, ոչ ուտելի 
կեղևով մթերքի մանրածախ վաճառքի համար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տարային 
ու փաթեթավորմանը, և կարող է կիրառվել ոչ 
ուտելի կեղևով մթերքի մանրածախ վաճառքի 
համար, ինչպիսիք են՝ արևածաղկի և դդումի 
սերմերը, պիստակը, բոված շագանակը և այլն։

Համակցված փաթեթավորումն ունի 
առաջին տուփ՝ բուն մթերքի համար և 
երկրորդ տուփ՝ թափոնի համար։ Տուփերն 
իրականացված են ուղիղ պրիզմայի տեսքով, 
ընդ որում, առաջին տուփը տեղադրված է 
երկրորդի մեջ հանելու հնարավորությամբ և 
դրանց եզրաչափերը վերցված են այնպես, որ 
ապահովում են առաջին և երկրորդ տուփերի 
միմյանց նկատմամբ ազատ տեղաշարժը՝ 
դրանց բոլոր պատերի հպմամբ։

Առաջին տուփի կողմնային պատերից մեկը 
համալրված է հատակի և բերանի եզրերին 
ամրացված և այդ պատի նկատմամբ բացակով 
տեղադրված երկրորդ պատով, իսկ երկրորդ 
տուփի բերանի կողմից համապատասխան 
պատի եզրագծի երկայնքով ամրացված է 
լար, որն անցնում է առաջին տուփի երկպատ 
կողմնային կողմի բացակով, դրանով 
իսկ ապահովելով տուփերի փոխադարձ 
տեղաշարժման հնարավորությունը դրանց 
կապակցված վիճակում, 6 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 568 (13) U
E04H1/00

(21) AM20190092U (22) 05.08.2019
(72) Սամվել Սեյրանյան (AM) 
(73) Սամվել Սեյրանյան (AM) 
(54) Քանդովի-հավաքովի մինի կրպակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
քանդովի-հավաքովի փոքր շինարարա-
կան կառուցվածքներին, մասնավորապես՝ 
հավաքովի-քանդովի մինի կրպակներին։ 

Քանդովի-հավաքովի մինի կրպակն ունի 
հիմք, որն իրենից ներկայացնում է փայտյա 
ճամպրուկ՝ բացված վիճակում, որի արտաքին 
մակերևույթը ծառայում է որպես կրպակի 
հատակ, իսկ կողային պատերը՝ որպես 
ոտնակներ։ Քառակուսի հիմքի անկյուններում 
տեղադրված են հանովի միակցիչ տարրեր, 
որոնք ունեն ուղղաձիգ կանգնակների համար 
բնիկներ։ Կրպակն ունի վերնակառույց, որը 
կատարված է ևս չորս ուղղաձիգ կանգնակների 
տեսքով, որոնք անջատման հնարավորությամբ 
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ամրակցված են ներքևի մասի ուղղաձիգ 
կանգնակների վերին հատվածամասերում։ Այդ 
կանգնակների վերին ծայրերին անջատման 
հնարավորությամբ ամրակցված է կոշտ 
նյութից պատրաստած քառակուսի առաստաղ, 
որը կատարված է մեջտեղից ծալվելու 
հնարավորությամբ և որի վերևում տեղադրված 
է հովանոցաձև ուռուցիկ տանիք։ Տանիքի 
հիմնակմախքը կատարված է առաձգական 
պողպատից պատրաստված երկու շերտաձողի 

տեսքով, որոնք անջատելու հնարավորությամբ 
անկյունագծով միակցված են չորս ուղղաձիգ 
կանգնակների վերին ծայրերին։ 

Բարձրացվում է կրպակի տեղափոխման 
հարմարավետությունը, պարզեցվում է կառուց-
վածքը, բարձրացվում է դրա հավաքման 
և քանդման հարմարավետությունն ու 
արագությունը, 3 նկ.։
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 512  (13) S 
(21) 20190018  (22) 31.05.2019
(72) Վահագն Բալյան (AM) 
(73) «Բոնիլատ» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյանի 
պողոտա 1/5 (AM) 
(54) Պլաստմասսայե շիշ կաթնամթերքի 
համար
(55) 

____________________
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(51) 09-01 (11) 513  (13) S 
(21) 20190032  (22) 02.10.2019
(72) Ստեփան Ազարյան (AM) 
(73) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 3-րդ թաղ., 10/9 (AM) 
(54) Շիշ
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20181197  (111) 29818
(220) 26.07.2018 (151) 08.11.2019
   (181) 26.07.2028
(730) «Ֆուդմաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Բ. Մուրադ-
յան 14/25, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

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

դաս 29. պանիր:
____________________

(210) 20181547  (111) 29819
(220) 08.10.2018 (151) 08.11.2019
   (181) 08.10.2028
(730) «Փրայմ նյուս» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա, բն. 203, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կանաչ գունային համակցությամբ:

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րա րա կան գործառնությունների մասին. 
հայ  տա  րա  րությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
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սենյակային աշխատանքներ). ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային գործակալություն-
ների ծառայություններ. գործարարության 
կառավարման խորհրդատվական ծառա-
յություններ. մանեկենների ծառայություններ 
ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու 
համար. շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. տվյալների ավտոմա-
տացված  հիմնապաշարների վարում. 
մասնա գիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում տնտեսական 
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային նպա-
տակներով գործնական տեղեկա տվություն. 
հասարակական կարծիքի հետա զոտում. 
վճարման փաստաթղթերի նախա պատ-
րաստում. աշխատակիցների հաստիքների 
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխելու 
հետ կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային 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 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. 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. մանրա-
ծախ 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 գործ-
ընթացների 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 արտա-
դրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառա սեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. գոր-
ծարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդություն (ծառա-
յություն). արտահաստիքային աշխա տողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
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ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառա վարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրա-
մադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական 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 պատրաստուկների և բժշկական 

պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրա-
խային մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարա-
րության ժամանակավոր  կառավարում. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք. վարչական օժանդակություն 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռա գրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամա-
դրելու ծառայություններ. հեռախոսա-
կապ. աբոնենտային հեռագրակապի 
(տելեքսի) ծառայություններ. լրատվական 
գործա կալու թյունների ծառայություն-
ներ. մալու  խային հեռուստահեռարձակում. 
ռադիո հեռա  խո սա կապ. համակարգչային 
տեր մի նալներով իրագործվող կապ. համա-
կարգչի միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապարա-
տուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրո-
նային տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ). ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակցական միացումների և 
երթուղա վորման ծառայություններ. հեռա-
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութ-
ների ծառայություններ տրամադրող հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
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հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայու թյունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յություններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա-
տոգրաֆիական սարքավորումների վարձույթ. 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար. կինոստուդիաների ծառայություններ. 
կրկեսային կատարումների ներկայացում. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ 
շոու- ծրագրերի համար. հանգստի օբյեկտների 
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդում-
ներ. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. գրքերի 
հրա տարակում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացում-
ներ. երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագա խմբերի ծառայություններ. թատե-
րա կան ներկայացումներ. շոուների 
արտադրություն. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ 
տրամա դրող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր). ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկացում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անց-
կացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 

կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկների 
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթու-
թյան հարցերով. քննությունների անցկացում. 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբար-
ների ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերականացված ներկայացումներ. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամադրում. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարան-
ների ծառայություններ (շնորհանդեսներ, 
ցուցա հանդեսներ). ձայնագրությունների 
ստու  դիա ների ծառայություններ. տեղեկա-
տվություն հանգստի հարցերով. ստորջրյա 
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. 
սպորտային սարքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
մարզադաշտերի սարքավորումների վար-
ձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. 
տեսաֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում. կրթության 
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. ներկայացումների տոմ-
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. 
կրոնա կան կրթություն. վիճակախա-
ղերի կազմա կերպում. պարահանդես-
ների կազմա կեր պում. ներկայացումների 
կազմա կերպում (իմպրեսարիոների ծառա-
յություններ). խաղադահլիճների ծառայու-
թյունների տրամադրում. ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն. 
լուսա  վորման սարքերի վարձույթ թատրոն-
ների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսա խցիկների վարձույթ. սցենարներ 
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գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինի. տեսագրությունների մոն-
տաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերա-
յին ակումբ-սրճարանների ծառայություններ 
(զվարճություններ). չբեռնվող էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). նորությունների ծառայություն. 
թարգմանիչների ծառայություններ. թարգ-
մանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիրների 
ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրա կերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա-
կան վերապատրաստում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների գրում. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով: 

____________________

(210) 20181736  (111) 29820
(220) 03.11.2018 (151) 08.11.2019
   (181) 03.11.2028
(730) «Սոլո Դիջիթլ» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ 
Զեյթուն, Հ. Ներսիսյան փ., շ. 1/66, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

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

դաս 35. առցանց գովազդ համակարգ-
չային ցանցում. մանրածախ վաճառքի 
ծառայություններ առցանց խանութների 
միջոցով. գործարարության կառավարման 
ծառայություններ համացանցում կատարված 
վաճառքի վերամշակման համար. ապրանքներ 
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20181907  (111) 29821
(220) 29.11.2018 (151) 08.11.2019
   (181) 29.11.2028
(730) «Արիես լիբեր» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
43, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 
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(526) GPS (global positioning system – գլոբալ 
տեղորոշման համակարգ) համակարգը մատնա-
նշող սիմվոլը, «Guide» բառը և «DISCOVER HIS-
TORY» բառային արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, բաց մոխրագույն, մոխրագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. հավելվածներ համակարգչային 
ապահովման համար. էլեկտրոնային գրքեր. 
ձայնային ինտերֆեյս. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հարթակներ:

____________________

(210) 20181992  (111) 29822
(220) 13.12.2018 (151) 08.11.2019
   (181) 13.12.2028
(730) «Ռայթ ինվեստ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, Նորաշեն 8 փ., տուն 8, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ADVERTISING COMPANY» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, դեղին, կապույտ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային գործակալություն-
ների ծառայություններ:

____________________

(210) 20182005 (111) 29823
(220) 13.12.2018 (151) 08.11.2019
   (181) 13.12.2028
(730) «Ֆ ընդ Մ սոլուշնս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 80, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «solutions» բառը և «marketing & finance» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. խորհրդատվություն  գործարա-
րության կազմակերպման  և  կառավարման  
հարցերով:

____________________

(210) 20182042  (111) 29824
(220) 17.12.2018 (151) 08.11.2019
   (181) 17.12.2028
(730) Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK 
(442) 01.02.2019
(540) 
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(511) 
դաս 9. գիտական, չափման, ազդա-

նշանման, հսկման (ստուգման), ուսուցման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ. 
ձայնագրման և տեսագրման սկավառակներ. 
կինոժապավեններ (գրանցված). էլեկտրոնային 
հրապարակումներ. հաշվիչ մեքենաներ. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորում-
ներ. համակարգիչներ. համակարգչային ապա-
հովում. համակարգչային սարքավորանք. 
համակարգչային պարագաներ. էլեկտրոնային 
և էլեկտրական սարքեր և գործիքներ (ներառյալ՝ 
անլար) հեռակապի մեջ օգտագործելու համար. 
հեռակապի ապարատներ. էլեկտրական 
հեռակառավարման ապարատներ. ակնոցներ, 
ներառյալ՝ արևային ակնոցներ. որպես 
համակարգչային պաստառներ և հեռախոսի 
էկրանի պաստառներ օգտագործվող 
ներբեռնելի պատկերներ. անդրադարձիչներ 
ճանապարհային վթարների կանխման 
համար. խոսող ապարատներ. մագնիսներ. 
համակարգիչների, կառավարակետերի, պլան-
շետների, շարժական բջջային հեռախոս ների 
և այլ էլեկտրոնային սարքավորումների համար 
նախատեսված պայուսակներ և պատյաններ.

դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ. 
տպա գրական նյութեր. տպագրական 
արտադրանք. գրամեքենաներ և  գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. թղթից, ստվարաթղթից 
կամ պլաստմասսայից պատրաստված 
պայուսակներ և պարագաներ փաթեթավորման 
համար. թղթից կամ ստվարաթղթից 
պատրաստված պայուսակներ և պարագաներ 
պահպանման համար. ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառու-
թյամբ սարքավորումների). հասցեատպիչներ. 
տպագրական կլիշեներ. շինությունների 
տպագրական ուղեցույցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 

համակարգչային խաղերի համար ապա-
րատներ և սարքավորանք. էլեկտրոնային 
խաղեր. կառուցողական խաղեր. խաղա-
հրապարակներում խաղալու համար 
ապարատներ և սարքավորանք. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 41. կրթություն.  ուսուցում. զվար-
ճություն. մշակութային միջոցառումներ. 
կառուցողական խաղերի  օգտատերերի 
(կրթություն և զվարճություն), էլեկտրոնային 
խաղերի և (կամ) այլ խաղերի, խաղալիքների 
օգտատերերի համար երկրպագուների ակումբ-
ների կազմակերպում. տեղեկատվություն 
կրթության և զվարճության հարցերով. խաղերի 
տրամադրում. առցանց հրապարակումների 
տրամադրում. կրթության կամ զվարճության 
նպատակներով ճամբարներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20182111  (111) 29825
(220) 25.12.2018 (151) 08.11.2019
   (181) 25.12.2028
(730) «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավոր-
ված ջուր պատրաստելու համար. լիթիումա ջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայ-
լուկի 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 
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ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային 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. 
կյուրասու. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի).  բալի օղի. սպիրտային ըմպե-
լիքներ. 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) 20190618  (111) 29826
(220) 01.04.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 01.04.2029

(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190685 (111) 29827
(220) 08.04.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 08.04.2029
(730) Արման Արուջյան, Արարատի մարզ, գ. 
Տափերական, Շահումյան փ., բարակ 1/5, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր. կախազարդեր. 

մեդալիոններ և արծաթյա իրեր (զարդեր).
դաս 35. առցանց առևտուր և մարքեթինգ. 

ծրագրային ապահովման շրջանակներում. 
մանրածախ առևտրի առցանց ծառայություններ:

____________________

(210) 20190726  (111) 29828
(220) 11.04.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 11.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մեսրոպ 
Սահակյան, Երևան, Ավանեսովի անց., շ. 6, բն. 
35, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

27

ՄԱՍ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 

18 . 1 1 . 20 19

(442) 16.05.2019
(540) 

(526) «Անարատ կաթնամթերք» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև, սպիտակ, կապույտ և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիրներ. մածուն.
դաս 35. կաթնամթերքի վաճառք:

____________________

(210) 20190740  (111) 29829
(220) 12.04.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 12.04.2029
(730) «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, 
Ծովակալ Իսակովի պող. 8, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) Բացի «KILIKIA» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:

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

դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20190741  (111) 29830
(220) 12.04.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 12.04.2029
(730) «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, 
Ծովակալ Իսակովի պող. 8, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) Բացի «KILIKIA» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, մուգ կանաչ, ոսկեգույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:

____________________

(210) 20190763  (111) 29831
(220) 15.04.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Մասթեր Ֆուդեհ Ֆուդ Ինդասթրիզ Քո., IR 
(442) 02.05.2019
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(540) 

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

դաս 30. ծամոն. սուրճի խառնուրդներ. 
սուրճ. տաք շոկոլադ. կապուչինո։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190769 (111) 29832
(220) 16.04.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 16.04.2029
(730) «Պրոյեկտ ինտեր-ինվեստ» ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գ. Սայաթ-Նովա, Մասիսի 2991, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 

ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր. 
սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. կարտոֆիլի 
ալյուր. տապիոկայի ալյուր. ընկույզի ալյուր. 
հնդկացորենի ալյուր.

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) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20190794  (111) 29833
(220) 17.04.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 17.04.2029
(730) «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20190984 (111) 29834
(220) 13.05.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 13.05.2029
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
գույնով:
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(511) 
դաս 32.  գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։ 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190985 (111) 29835
(220) 13.05.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 13.05.2029
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.05.2019
(540) 

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

դաս 32.  գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։ 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190992 (111) 29836
(220) 14.05.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 14.05.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Հարու-
թյունի Հովհաննիսյան, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհ 46, AM 
(442) 03.06.2019

(540) 

(526) «SI VIS PACEM, PARA BELLUM» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, դեղին, դարչնագույն և սպիտակ 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական հետազոտու-
թյուններ. դատարանում իրավունքների 
ներ կայացում. վեճերի այլընտրանքային 
(արտադատարանային) լուծման ծառայու-
թյուններ. իրավաբանական փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություններ. 
իրավաբանական հսկողության ծառայու-
թյուններ. փաստաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20191035  (111) 29837
(220) 20.05.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 20.05.2029
(730) Րեյն Բևըրիջ Քամփընի ԼԼՔ, US 
(442) 17.06.2019
(310) 88/389,914   (320) 17.04.2019   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(210) 20191087  (111) 29838
(220) 22.05.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Լավ-Սար» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
3-րդ թաղ. 31/1, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն:

____________________

(210) 20191097  (111) 29839
(220) 23.05.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 23.05.2029
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «FILTER» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, 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) 20191098  (111) 29840
(220) 23.05.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 23.05.2029

(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «3D TIPPING» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, 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) 20191143  (111) 29841
(220) 30.05.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 30.05.2029
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 77/3, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 
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(526) «MOJITO», «FRESH», «TASTE» և «COOL» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կանաչ, մոխրագույն, կանաչ,  կապույտ, 
դեղնականաչ  և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. մոխիտոյի համով լիմոնադներ. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20191144  (111) 29842
(220) 30.05.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 30.05.2029
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 77/3, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «CHERRY», «CEREZA», «BERRY» և «COOL» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, մոխրագույն, կանաչ, բաց կանաչ, 
վարդագույն  և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. բալի համով  լիմոնադներ. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20191145  (111) 29843
(220) 30.05.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 30.05.2029
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 77/3, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «COLA» և «COOL» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
կարմիր, մոխրագույն, կապույտ, բաց կապույտ, 
մուգ մանուշակագույն  և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. կոլայի համով լիմոնադներ. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20191182  (111) 29844
(220) 05.06.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 05.06.2029
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի. բրենդի. օղի:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

32

ՄԱՍ 1

32

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 

18 . 1 1 . 20 19

(210) 20191186  (111) 29845
(220) 06.06.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 06.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սյուզաննա 
Աղաբաբյան, Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Միքայելյան 3/3, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

գործ նական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). վարպետաց դասերի կազ-
մակերպում և անցկացում (ուսուցում).

դաս 42. հագուստի մոդելավորում. գեղար-
վեստական դիզայն. ինտերիերի դիզայն:

____________________

(210) 20191234  (111) 29846
(220) 12.06.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 12.06.2029
(730) Արթուր Հարությունյան, Երևան, Դավ-
թաշեն 4-րդ թաղ., շ. 33, բն. 18, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար. դրամապանակներ. 
քսակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). պայուսակներ. տուրիս-
տական պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
բաճկոններ (հագուստ):

____________________

(210) 20191241  (111) 29847
(220) 12.06.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 12.06.2029
(730) «Ֆամքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
15, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (R-65 G-86 B-119, C-83% M-66% Y-33% 
K-15%) և սպիտակ (R-255 G-255 B-255, C-0% 
M-0% Y-0% K-0%), (R-215 G-215 B-215, C-0% M-0% 
Y-0% K-0%) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր. հակակոռոզիական 
պատ րաստուկներ. մանրէասպան ներկեր. 
պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. պաշտպանական նախաներկային 
պատվածքներ տրանսպորտային միջոցների 
շրջանակների (շասսիների) համար. 
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ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար. 
թանձրարարներ ներկերի համար. ներկող 
նյութեր. գունանյութեր. սոսնձաներկեր. տեմ-
պերա. արծներ (լաքեր). արծնաներկեր. ներկերի 
սիկատիվներ (չորացման ուժեղա րարներ). 
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյութեր 
(լաքեր). ջնարակներ (պատվածքներ). թանձր 
հակակոռոզիական քսուքներ. հրակայուն 
ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ). կապակցող 
նյութեր ներկերի համար. մածիկներ (բնական 
խեժեր). պաշտպանական պատրաստուկներ 
մետաղների համար. բաղադրություններ ժանգի 
դեմ. նախաներկեր. լաքեր. բևեկն (ներկերի 
նոսրացուցիչ).

դաս 35. փոխադրամիջոցների ներկերի, 
ներկանյութերի և այլ պարագաների վաճառք:

____________________

(210) 20191253  (111) 29848
(220) 14.06.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 14.06.2029
(730) «Գլոբալ կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 
0054, Սասնա Ծռեր 2, թ. 251 տարածք, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. տարա-

ժամ կետ մարման վարկեր. միջնոր-
դային գործունեություն. վարկային 
գործա   կալությունների ծառայություններ. 
պարտ  քերի բռնագանձման գործակալու-
թյունների ծառայություններ. ապահովագրման 
միջնորդություն. մաքսային միջնորդների 
(բրոքերների) ֆինանսական ծառայություններ. 
բանկային ծառայություններ. բարեգործական 
միջոցների հավաքագրում. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի 
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի պահա-
րաններում. դրամահավաքների կազմա-
կերպում. փոխառությունների տրամադրում 
(ֆինանսավորում). ֆինանսական գնա-

հատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆինանսավորում. ֆինանսական 
կառավարում. անշարժ գույքի կառավարում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրո-
նային հաշվարկների համակարգով. ֆինան-
սական տեղեկատվություն. թանկարժեք 
իրերի գնահատում. վարձակալական 
վճարների գանձում. արժեթղթերի թողար-
կում. վարկային քարտերի թողարկում. 
ֆինանսական հովանավորություն. բան-
կային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. վարկավորում 
գրավի դիմաց. միջնորդային ծառայություններ. 
խորհրդատվություն պարտքի հետ կապված 
հարցերով. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար. հիմնադրամների տեղաբաշխում. 
միջնորդական գործարքներ կապված 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ. 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց. 
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. առևտրային ծառայություններ, 
այն է՝ վճարման գործարքների մշակման 
ծառայություններ. վճարման և ֆոնդերի 
ստուգման ծառայություններ. վարկային քարտի 
հաստատում. hարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. առցանց, 
իրական ժամանակում հարկի վճարում, 
հարկային վճարման ֆինանսական 
կառավարման և հարկերի վճարման ֆինան-
սական վերլուծության ծառայություններ. 
տարադրամի փոխանակման ծառայություններ. 
տարադրամի փոխանցման ծառայություն-
ներ. ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ 
արտարժույթի փոխանակման ապահովում 
ինտերնետի և ինտերնետային համակարգերի 
միջոցով. ֆինանսական ծառայություններ, 
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մասնավորապես` վիրտուալ արժույթի 
էլեկտրոնային փոխանցում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. էլեկտրոնային 
դրամական փոխանցումների, ACH-ավտո-
մատացված հաշվիչների, վարկային 
քարտերի, դեբետ քարտերի, էլեկտրոնային 
վճարագրերի և էլեկտրոնային վճարումների 
էլեկտրոնային վերամշակման ապահովում. 
ֆինանսական գործարքների ոլորտում 
առցանց համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի տրամադրում. ֆինանսական 
վերլուծություն, մասնավորապես՝ ֆինանսական 
նպատակների համար վիճակագրության, 
տվյալների և տեղեկատվության այլ աղբյուր-
ների հավաքագրում և վերլուծություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն և գնա-
հատում. ֆինանսական ռիսկերի կառա-
վարում. ֆինանսական գործարքների 
ծառա յու թյուններ, մասնավորապես՝ անվտանգ 
առևտրային գործարքների և վճարային 
միջոցների ապահովում. խորհրդատվություն 
և տեղեկատվություն ապահովագրության 
հարցերով. ֆինանսական, բանկային, 
ապահովագրական և ներդրումային ծառայու-
թյունների վերաբերյալ առցանց տեղեկու-
թյունների տրամադրում. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից կամ համացանցից 
առցանց ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսական տեղեկատվու-
թյան տրամադրում ընկերությունների և 
անհատների վարկունակության վերաբերյալ. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրա-
մադրում էլեկտրոնային եղանակով. 
էլեկտրոնային եղանակով մատուցվող 
ֆինան սական ծառայություններ. վճարային 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
անլար հեռահաղորդակցության սարքերի և 
սարքավորումների միջոցով. վիրտուալ արժույթի 
էլեկտրոնային փոխանցում. ֆինանսական 
գործարքների առցանց իրականացում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20191255  (111) 29849
(220) 14.06.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 14.06.2029

(730) «Գլոբալ կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 
0054, Սասնա Ծռեր 2, թ. 251 տարածք, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. տարա-

ժամկետ մարման վարկեր. միջնոր-
դային գործունեություն. վարկային 
գործա   կալությունների ծառայություններ. 
պարտ քերի բռնագանձման գործակա-
լությունների ծառայություններ. ապահովա-
գրման միջնորդություն. մաքսային 
միջնորդ ների (բրոքերների) ֆինանսական 
ծառա յու թյուններ. բանկային ծառայություններ. 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարա գրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների կազ-
մա կերպում. փոխառությունների տրամա-
դրում (ֆինանսավորում). ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆինանսավորում. ֆինանսական կառա-
վարում. անշարժ գույքի կառավարում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. ֆինան-
սական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային քար-
տերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրո-
նային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. թանկար-
ժեք իրերի գնահատում. վարձակալական 
վճարների գանձում. արժեթղթերի թողար-
կում. վարկային քարտերի թողարկում. 
ֆինանսական հովանավորություն. բան-
կային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. վարկավորում 
գրավի դիմաց. միջնորդային ծառայություն-
ներ. խորհրդատվություն պարտքի հետ 
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կապված հարցերով. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. փոխհատուցման վճարների 
ֆինան սական կառավարում այլ անձանց 
համար. հիմնադրամների տեղաբաշխում. 
միջնորդական գործարքներ կապված 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ. 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց. 
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. առևտրային ծառայություններ, 
այն է՝ վճարման գործարքների մշակման 
ծառայություններ. վճարման և ֆոնդերի 
ստուգման ծառայություններ. վարկային քարտի 
հաստատում. hարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. առցանց, 
իրական ժամանակում հարկի վճարում, 
հարկային վճարման ֆինանսական կառա-
վարման և հարկերի վճարման ֆինանսական 
վերլուծության ծառայություններ. տարադրամի 
փոխանակման ծառայություններ. տարա-
դրամի փոխանցման ծառայություններ. 
ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ 
արտարժույթի փոխանակման ապահովում 
ինտերնետի և ինտերնետային համակարգերի 
միջոցով. ֆինանսական ծառայություններ, 
մասնավորապես` վիրտուալ արժույթի 
էլեկտրո նային փոխանցում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. էլեկտրոնային 
դրամական փոխանցումների, ACH-ավտո-
մատացված հաշվիչների, վարկային 
քարտերի, դեբետ քարտերի, էլեկտրոնային 
վճարագրերի և էլեկտրոնային վճարումների 
էլեկտրոնային վերամշակման ապահովում. 
ֆինանսական գործարքների ոլորտում 
առցանց համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի տրամադրում. ֆինանսական 
վերլուծություն, մասնավորապես՝ ֆինանսական 
նպատակների համար վիճակագրության, 
տվյալների և տեղեկատվության այլ աղբյուր-
ների հավաքագրում և վերլուծություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն և գնա-
հատում. ֆինանսական ռիսկերի կառա-
վարում. ֆինանսական գործարքների 
ծառայու թյուններ, մասնավորապես՝ անվտանգ 

առևտրային գործարքների և վճարային 
միջոցների ապահովում. խորհրդատվություն 
և տեղեկատվություն ապահովագրության 
հարցերով. ֆինանսական, բանկային, ապա  հո-
վագրական և ներդրումային ծառայու թյունների 
վերաբերյալ առցանց տեղե կու թյունների 
տրամադրում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից կամ համացանցից 
առցանց ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսական տեղեկատվու-
թյան տրամադրում ընկերությունների և 
անհատների վարկունակության վերաբերյալ. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրա-
մադրում էլեկտրոնային եղանակով. 
էլեկտրո նային եղանակով մատուցվող 
ֆինան սական ծառայություններ. վճարային 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
անլար հեռահաղորդակցության սարքերի և 
սարքավորումների միջոցով. վիրտուալ արժույթի 
էլեկտրոնային փոխանցում. ֆինանսական 
գործարքների առցանց իրականացում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20191319  (111) 29850
(220) 26.06.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 26.06.2029
(730) «Գալաքսի կոնցեռն» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Կիևյան փող. 1ա շենք, 1/4 տարածք, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) «GROUP OF COMPANIES» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման և կառավարման 
հարցերով. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. օգնու-
թյուն գործարարության կառավարման հար-
ցերում:

____________________
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(210) 20191362  (111) 29851
(220) 02.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 02.07.2029
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 
1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային 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) 20191373  (111) 29852
(220) 02.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 02.07.2029
(730) Ազատուհի Մուրադի Մնացականյան, ՀՀ, 
Երևան 0062, Մոլդովական շ. 26/2, բն., AM 
(442) 16.07.2019

(540) 

(526) «ARMENIAN», «INTERNATIONAL», «1st», 
«PHOTO» և «FESTIVAL» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
փիրուզագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. լուսանկարչական փառատոների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20191376  (111) 29853
(220) 03.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 03.07.2029
(730) «Փրոմոուշն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Սունդուկյան 
15ա, բն. 26, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

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

դաս 35. ապրանքներ, աշխատանքներ և 
ծառայություններ ձեռք բերելու գործընթացի 
հետ կապված գնումների խորհրդատվություն:

____________________
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(210) 20191377  (111) 29854
(220) 03.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 03.07.2029
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) Բացի «DILIJAN» և «ԴԻԼԻՋԱՆ» գրառում-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, մոխրագույն, կանաչ, կարմիր, 
դեղին և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր, մասնավորապես՝ դեղձի 
համով գարեջրային ըմպելիք: 

____________________

(210) 20191378  (111) 29855
(220) 03.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 03.07.2029
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) Բացի «DILIJAN» և «ԴԻԼԻՋԱՆ» գրառում-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, մոխրագույն, կանաչ, կարմիր և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր, մասնավորապես՝ 
կիտրոնի համով գարեջրային ըմպելիք: 

____________________

(210) 20191379  (111) 29856
(220) 03.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 03.07.2029
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) Բացի «DILIJAN» և «ԴԻԼԻՋԱՆ» գրառում-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, մոխրագույն, կանաչ, կարմիր և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20191381  (111) 29857
(220) 04.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 04.07.2029
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(730) Անհատ Ձեռնարկատեր Դավիթ Ալբերտի 
Պողոսյան, ք. Երևան 0012, Փափազյան, շ. 22, 
բն. 31, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղներից ու քարերից պատրաստված 
զարդեր.

դաս 35. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
մետաղներից ու քարերից պատրաստված 
զարդերի վաճառք:

____________________

(210) 20191393  (111) 29858
(220) 08.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 08.07.2029
(730) Ցոլակ Լիոնիկի Դավթյան, ք. Գյումրի, 
Շիրակացի 65շ., բն. 44, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն (C-0, M-42, Y-0, K-1), բաց և մուգ 
դեղին (C-0, M-12, Y-60, K-0, C-2, M-6, Y-89, 

K-2), դեղին (C-2, M-6, Y-89, K-2), մեռած դեղին 
(C-2, M-7, Y-55, K-0), դեղնավուն (C-3, M-4, 
Y-89, K-2), նարնջագույն (C-0, M-48, Y-100, 
K-0), բաց նարնջագույն (C-0, M-31, Y-98, K-1)  
և կարմիր (RGB, R-255, G-0, B-0) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. շաքարած մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. 
մսային դոնդող. աղը դրած միս. 

դաս 30. հաց անխաշ խմորից. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
հացահատիկային արտադրանք. նրբաբլիթներ. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. հաց. 
լապշա (արիշտա). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). բուլկիներ. պիցաներ. սոուսներ 
(համեմունքներ). թավալելու պաքսիմատ. 
պատրաստի խմոր. խմոր հրուշակեղենի 
համար. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ:

____________________

(210) 20191406  (111) 29859
(220) 09.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 09.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զոհրաբ 
Փափազյան Ռաֆիկի, ք. Երևան, Էստոնական 
10/2, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) «Dent» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա.

____________________

(210) 20191418  (111) 29860
(220) 11.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 11.07.2029



ԳՅՈՒՏԵՐ

39

ՄԱՍ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 

18 . 1 1 . 20 19

(730) Թագուհի Պերճամեան, ք. Երևան, 
Դավթաշեն 3-րդ փող., տ. 36, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բեժ, դեղին, ոսկեգույն, սպիտակ և կարմրա-
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. բաստուրմա, սուջուխ, սառեցված 
մրգեր և բանջարեղեն. մարինացված, պահա-
ծոյացված, ջերմային մշակման ենթարկ ված 
բանջարեղեն. բանջարեղենի պահածոներ. 
կետչուպ. տոմատի մածուկ. տոմատի խույս. 
թթի դոշաբ. նարշարաբ. մուրաբաներ. մսի 
կիսաֆաբրիկատներ. իշլի քյուֆթա. տոլմա. թթու 
դրած բանջարեղեն. չրեր. պահածոյացված, 
շաքարած, ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային պահածոներ. պահածոյացված 
լոբազգիներ.

դաս 33. գինի, օղի, այդ թվում՝ մրգային:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191440  (111) 29861
(220) 15.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 15.07.2029
(730) Արման Աղաբաբյան, Երևան, Վերին 
Անտառային 144/3, բն. 3, AM 
(442) 01.08.2019

(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. հյուրանոցների, 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191441  (111) 29862
(220) 15.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 15.07.2029
(730) «Րութ ԱյԹիԷսՓի» ՍՊԸ, Երևան, 33 
Հալաբյան փող., 37 տարածք, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. չհրկիզվող 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր. որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.
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դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնա-
գրման սկավառակներ. խտասկավառակներ. 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող սարքերի 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծություններ և հետազոտություններ. 
համակարգչային սարքերի և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

____________________

(210) 20191442  (111) 29863
(220) 15.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 15.07.2029
(730) «Րութ ԱյԹիԷսՓի» ՍՊԸ, Երևան, 33 
Հալաբյան փող., 37 տարածք, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. չհրկիզվող 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր. որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ. 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող սարքերի 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծություններ և հետազոտություններ. 
համակարգչային սարքերի և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

____________________

(210) 20191443  (111) 29864
(220) 15.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 15.07.2029
(730) «Րութ ԱյԹիԷսՓի» ՍՊԸ, Երևան, 33 
Հալաբյան փող., 37 տարածք, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 
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(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. չհրկիզվող 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր. որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնա-
գրման սկավառակներ. խտասկավառակներ. 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող սարքերի 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծություններ և հետազոտություններ. 
համակարգչային սարքերի և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

____________________

(210) 20191489  (111) 29865
(220) 19.07.2019 (151) 08.11.2019
   (181) 19.07.2029
(730) Լևոն Տեր-Պողոսյան, Երևան, Ռուբինյանց 
4ա, բն. 14, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

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

դաս 37. մարդատար ավտոմեքենաների 
ախտորոշում և նորոգում:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    5523  27.12.2029 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

    14827  20.10.2029 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 

     Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

    14933 20.10.2029 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 

     Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

    14951  19.05.2029 «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

     Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ, Անդրանիկի 24, AM

    15155  27.10.2029 «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Գևորգ Չաուշի 50, AM

   15156  27.10.2029 «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Գևորգ Չաուշի 50, AM

   15177  09.11.2029 «Դալմա ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Վ.Սարգսյան 26/1, AM

   15190  29.10.2029 «Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ, 

     Երևան, Ձորափի 26, AM

   15350  03.11.2029 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

   15752  22.02.2030 Սին Հոլդինգ Լիմիթիդ, VG

   15859  11.01.2030 Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

   16017  09.12.2029 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   16018  09.12.2029 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   16025  27.01.2030 Տակեդա Ֆարմասյութիքլզ Ինթըրնեշնլ ԱԳ, CH

   16395  11.01.2030 «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM

   17004  25.03.2030 ԿՊՕ Մարքեթինգ Քամփնի Լիմիթիդ, CY

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

      09-01     512 S
      09-01     513 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61C 7/00     3343  A

A61C 7/00    3344  A

A61F 2/00     3344  A

A23L 1/00     566  U
A23L 3/00     566  U
B65D8/00    567  U
E04H1/00     568  U

A61K 3/00    3345  A

A61P 9/00    3345  A

A61K 31/00    3346  A

A61K 31/00    3347  A

A61K 31/00    3348  A

A61K 35/00    3349  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 11/2 
18 . 1 1 . 20 19

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 2298
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17036
73 (1) Իրավատեր  «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 
0061, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրանդ 
սպորտ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.10.2019

____________________

Գրանցում No 2299
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10531
73 (1) Իրավատեր  «Վալլետտա» ՍՊԸ, 
Կապան, Բաղաբերդ թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հասմիկ 
Գասպարյան, Երևան, Նորքի 9-րդ զանգված, 
20 շենք, բն. 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.10.2019

____________________

Գրանցում No 2300
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19144
73 (1) Իրավատեր  Խ. Ուրիաչ Ի Քոմփանիա, 
Ս.Ա., Pol. Ind. Riera de Caldes. Av. Cami Reial, 
51-57. 08184 Palau-Solita I Plegamans Barcelona 
Spain, ES
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քրոս Ֆարմ, 
Ս.Ա., 23 Quai des Bergues 1201 Geneve Switzer-
land, CH

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.10.2019

____________________

Գրանցում No 2301
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27432
73 (1) Իրավատեր  «Կայծ լայն» ՍՊԸ, Երևան, 
Չեխովի 29/6, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մարինկա» 
ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ թղմ, Չեխովի փող. 
56, բն. 51, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          25.10.2019

____________________

Գրանցում No 2302
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5429
73 (1) Իրավատեր  Պաբիանիցկիե Զակլադի 
Ֆարմացեուտիչնե Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա, ul. 
Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5, 95-200 Pabian-
ice, Poland, PL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ադամեդ 
Ֆարմա Ս.Ա., Pienkow, ul. Mariana Adamkiewicza 
6A, 05-152 Czosnow, Poland, PL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          30.10.2019

____________________



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) 2019.01  (11) 3343 (13) A
A61C 7/00

(21) AM20190097 (22) 15.08.2019
(72) Гагик Кочарян (AM), Гурген Касабоглян 
(AM), Геворг Шахсуварян (AM) 
(73) Гагик Кочарян, 0002, Ереван, Пушкина 60, 
кв. 9 (AM), Гурген Касабоглян, 0037, Ереван, 
В. Папазян 6 (AM), Геворг Шахсуварян, 0025, 
Ереван, Мясникян 39 (AM) 
(54) Способ закрытия врожденных несращений 
нёба
(57) Изобретение относится к области меди-
цины, в частности, к способу закрытия врож-
денных несращений неба.

В предварительно выбранных частях 
правого и левого участков несрасщения 
альвеолярного  отростка фиксируют 
мини-импланты, в небной части отростка 
помещают аппаратную часть, затем к 
имплантам прикрепляют крючок. Мини-
импланты устанавливают перпендикулярно 
альвеолярному отростку со стороны пред верия, 
а крючок прикрепляют к мини импланту с 
части альвеолярного отростка. Причем крючок 
прикрепляют к мини импланту на расстоянии 
2,0-4,0 мм от альвеолярного отростка.

Упрощается способ закрытия врожденных 
несращений неба, исключается образование 
воспалительных процессов.

____________________

(51) 2019.01  (11) 3344 (13) A
A61C 7/00
A61F 2/00

(21) AM20190098 (22) 15.08.2019
(72) Гурген Касабоглян (AM) 
(73) Гурген Касабоглян, 0037, Ереван, В. 
Папазян 6 (AM) 
(54) Ортопедическая система для закрытия 
врожденного несращения нёба
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности к ортопедическим системам для 
закрытия врожденного несращения неба.

Ортопедическая система для закрытия 
врожденного несращения неба имеет 
взаимодействующие друг с другом аппаратную 
часть и крючок. Аппаратная часть- стальная, 
а крючок установлен в дугообразной стальной 
трубе и выполнен в виде стальной пружины. 

Обеспечивается эффективное и безопасное 
закрытие врожденного несращения неба.  

____________________

(51) 2019.01 (11) 3345 (13) A
A61K 3/00
A61P 9/00

(21) AM20190093 (22) 08.08.2019
(72) Людмила Нерсесова (AM), Мариам Петросян 
(AM), Марина Газарянц (AM), Жан Акопян (AM) 
(73) “Институт молекулярной биологии НАН РА” 
государственная некоммерческая организация, 
0052, Ереван, Асратян 7 (AM) 
(54) Применение креатина в качестве радио-
протекторного средства
(57) Изобретение относится к радиационной 
защите, в частности, к применению натураль-
ного адаптогенного креатина в качестве 
противорадиационного радиопротекторного 
средства, а также в качестве антиоксидант-
ного профилактического и лечебного 
средства, которое   наделено гепато,   цито- 
и генозащитными свойствами, при лечении 
онкологи ческих больных и во время 
радиационной диаг ностики.

____________________

(51) 2019.01  (11) 3346 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20190079 (22) 08.07.2019
(72) Андраник Кочарян (AM), Кристоф Карбовски 
(AM) 
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская 
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 
5 (AM), Кристоф Карбовски, 2621, Ширакская 
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 
(AM) 

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(54) Противораковая композиция
(57) Изобретение относится к фармацев-
тической композиции, в частности, к 
противо раковой композиции натурального 
происхождения и может найти примене ние 
в лечебных и профилактических целях. 

Композиция для лечения рака включает 
сухие экстракты косточки абрикоса, индийского 
черного перца и порошок aскорбиновой 
кислоты. Композиция производится в виде 
твердой дозированной капсулы, при этом, 
количество ингредиентов рассчитанное на 
1000 мг массу композиции, взято в следующем 
массовом соотношении, мг: сухой экстракт 
косточки абрикоса – 900, сухой экстракт 
черного перца – 10, порошок аскорбиновой 
кислоты – 90.

Обеспечивается эффективность композиции.
____________________

(51) 2019.01  (11) 3347 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20190080 (22) 08.07.2019
(72) Андраник Кочарян (AM), Кристоф Карбовски 
(AM) 
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская 
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 
5 (AM), Кристоф Карбовски, 2621, Ширакская 
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 
(AM) 
(54) Композиция для лечения простатита
(57) Изобретение относится к фармацевти-
ческой композиции, в частности, к 
композиции натурального происхождения 
и может найти применение для лечения 
простатита.

Композиция включает сухие экстракты 
листьев маленькой пальмы, семян тыквы, 
шкурки африканской сливы, корней крапивы, 
ликопена, индийского черного длинного перца, 
плодов Витекса обыкновенного (V agnus-cactus 
L.), кофермент Q10, глюконат цинка и витамин 
B6. Композиция производится в виде твердой 

дозированной капсулы, при этом, количество 
ингредиентов рассчитанное на 1000 мг массу 
композиции, взято в следующем массовом 
соотношении, мг: сухой экстракт листьев 
маленькой пальмы - 300, сухой экстракт 
семян тыквы – 100, сухой экстракт шкурки 
африканской сливы – 100, сухой экстракт 
корней крапивы – 80, сухой экстракт ликопена 
– 160, сухой экстракт индийского черного 
длинного перца– 54, сухой экстракт плодов 
Витекса обыкновенного (V agnus-cactus L.) – 
70, кофермент Q10 – 54, глюконат цинка – 80, 
витамин B6 – 2.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3348 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20190081 (22) 08.07.2019
(72) Андраник Кочарян (AM), Кристоф Карбовски 
(AM) 
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская 
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 
5 (AM), Кристоф Карбовски, 2621, Ширакская 
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 
(AM) 
(54) Противовоспалительная  композиция
(57) Изобретение относится к фармацев-
тической композиции, в частности, к 
противовоспалительной, регенеративной и 
улучшающей иммунную систему компо-
зиции натурального происхождения. 

Противовоспалительная композиция 
включает сухие экстракты барбадосской 
вишни и индийского черного перца. 
Композиция производится в виде твердой 
дозированной капсулы, при этом, количество 
компонентов, рассчитанное  на 1000 мг массу 
композиции, взято в следующем массовом 
соотношении, мг: сухой экстракт барбадосской 
вишни – 990, сухой экстракт индийского 
черного перца – 10. 

Обеспечивается эффективность композиции
____________________
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(51) 2019.01 (11) 3349 (13) A
A61K 35/00

(21) AM20190099 (22) 15.08.2019
(72) Гагик Кочарян (AM), Геворг Шахсуварян 
(AM), Ирен Рафаэлова (AM), Лилит Гаспарян (AM) 
(73) Гагик Кочарян, 0002, Ереван, Пушкина 60, 
кв. 9 (AM), Геворг Шахсуварян, 0025, Ереван, 
Мясникян 39 (AM), Ирен Рафаэлова, 0086, 
Ереван, Арташисян 3 (AM), Лилит Гаспарян, 
0047, Ереван, Норки Айгинер 256/1 (AM) 
(54) Способ закрытия послеоперационного 
дефекта при врожденном пороке первичной 
части нёба
(57) Изобретение относится к области 
медицины, в частности, к способам закрытия 
послеоперационного дефекта при врожденном 
пороке первичной части нёба.

Способ закрытия послеоперационного 
дефекта при врожденном пороке первичной 
части нёба, согласно которому слизистно-
надкостничный лоскут отсекают от всей 
поверхности межчелюстной кости до резцового 
отверстия, а затем частично рассекают носо-
небный нервнососудистый пучок, выводя 
его из  резцового канала, затем перевернув 
лоскут на 180° слизистой оболочкой в сторону 
полости носа, частично деэпителизируют, на 
противоположной стороне дефекта делают 
надрез слизистых оболочек носа и рта, создавая 
карман, в который вставляют частично 
деэпителизируемуй край лоскута.

Способ упрощается, обеспечивается 
полноценное питание слизистой оболочки и 
полное закрытие дефекта. 

____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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(51) 2019.01 (11) 566 (13) U
A23L 1/00
A23L 3/00

(21) AM20190096U (22) 13.08.2019
(72) Грачик Мазулян (AM) 
(73) Грачик Мазулян, 0014, Ереван, Ширванзаде 
6, кв. 15 (AM) 
(54) Мясорастительные консервы “Готовый 
обед”
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к производству 
консервированных мясных продуктов, 
которые включают консервированное мясо и 
растительные компоненты.

Мясорастительные консервы “Готовый 
обед” включают следующие компоненты, мас.%: 
вареное говяжье мясо – 40,0-50,0; вареную 
полбу, красный рис или желтый рис – 20,0-24,0; 
вареный конский щавель – 3,0-4,0; жареный 
красный лук – 1,0-1,6; топленое масло – 3,0-
4,0; томатная паста – 2,0-2,4; стальник полевой 
– 0,4; чеснок или хрен – 0,4; базилик – 0,2; 
петрушка – 0,2; черный перец – 0,2; красный 
перец – 0,2; лавровый лист -0,1; душистый 
перец – 0,2; сахар – 0,6; пищевая соль – 2,0-
3,0; говяжий бульон – остальное.  

Улучшаются органолептические свойства 
готового продукта, повышаются его функ-
циональные и технологические свойства.

____________________

(51) 2019.01 (11) 567 (13) U
B65D8/00

(21) AM20190094U (22) 08.08.2019
(72) Сасун Саргсян (AM) 
(73) Сасун Саргсян, 0075, Ереван, Нор-Ареш 
50, кв. 46а (AM) 
(54) Комбинированная упаковка для розничной 
продажи продуктов с несъедобной  шелухой

Сведения о выданных патентах

(57) Полезная модель относится к контейнерам 
и упаковке и может  быть использована 
для розничной продажи продуктов с 
несъедобной  шелухой, таких как семена 
подсолнечника и тыквы, фисташек, жареных 
каштанов и других. 

Комбинированная упаковка имеет первую 
коробку для самого продукта и вторую коробку 
для отходов. Коробки выполнены в форме 
прямой призмы, причем первая коробка 
установлена с возможностью съема во второй, 
а их края выполнены таким образом, чтобы 
обеспечить свободное перемещение первой и 
второй коробок по отношению друг к другу, с 
касанием всех их стенок.

Одна из боковых стенок первой коробки 
снабжена второй стенкой, установленной на 
краях пола и горловины, с зазором по отношению 
к этой стенке, а со стороны горловины второй 
коробки по длине края соответствующей стенки 
закреплена струна, которая проходит через 
зазор двустеночной боковой стороны первой 
коробки, тем самым обеспечивая возможность 
взаимного перемещения коробок в связанном 
положении, 6 ил.

____________________

(51) 2019.01  (11) 568 (13) U
E04H1/00

(21) AM20190092U (22) 05.08.2019
(72) Самвел Сейранян (AM) 
(73) Самвел Сейранян (AM) 
(54) Сборно-разборный мини киоск
(57) Полезная модель относится к небольшим 
строительным конструкциям сборно-разборного 
типа, а именно к торговым сборно-разборным 
мини- киоскам. 

Сборно-разборный мини-киоск содержит 
основание, в качестве основания служит 
раскрытый деревянный чемодан из двух 
одинаковых частей, внешняя поверхность 
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которого служит полом, а боковые стенки служат 
в качестве ножек. По углам квадрата основания 
расположены съемные соединительные 
элементы с гнездами для вертикальных стоек. 
Киоск содержит надстройку, также выполненную 
в виде четырех вертикальных стоек, 
закрепленных с возможностью отсоединения на 
верхних участках вертикальных стоек нижней 
части с помощью соединительных элементов. 
На верхних концах стоек с возможностью 
отсоединения, установлен квадратный потолок 

из жесткого материала с возможностью 
сложения по середине, над которым установлена 
зонтикообразная выпуклая крыша. Каркас 
крыши выполнен в виде двух полос из упругой 
стали, которые соединены с возможностью 
отсоединения с верхними концами вертикальных 
стоек. 

Повышается удобство транспортировки 
киоска, упрощается конструкция киоска, 
повышается удобство его сборки и разборки, 3 ил.  
(74) А. Петросян

____________________



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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(51) 09-01 (11) 512  (13) S 
(21) 20190018  (22) 31.05.2019
(72) Ваагн Балян (AM) 
(73) ООО “Бонилат”, Ереван, проспект 
Мясникяна 1/5 (AM) 
(54) Бутылка пластиковая для молочных 
продуктов

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11) 513  (13) S 
(21) 20190032  (22) 02.10.2019
(72) Степан Азарян (AM) 
(73) ООО “Тамара ев Ани”, Ереван, Давиташен 
3-й район, 10/9 (AM) 
(54) Бутылка

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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