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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) 3325 (13) A
A23F 3/00

(21) AM20190063 (22) 23.05.2019
(72) Կարեն Ստեփանյան (AM) 
(73) Կարեն Ստեփանյան (AM) 
(54) Խոտաբույսային մանկական թեյ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ խոտաբույսային 
մանկական թեյերին։ 

Թեյը ներառում է  անանուխի տերևներ, 
ուրցի տերևներ, մեղրախոտի տերևներ, 
սամիթի տերևներ, երիցուկի ծաղիկներ, 
բաղադրամասերի հետևյալ հարա-
բերակցությամբ (զանգվ. %).  անանուխի 
տերևներ՝  29.0-31.0, ուրցի տերևներ՝  19.0-
21.0, մեղրախոտի տերևներ 29.0-33.0 սամիթի  
տերևներ ՝ 7.0-9.0, երիցուկի ծաղիկներ՝  11.0-
13.0:

Բարելավվում են թեյի համային, բուժիչ 
և կազդուրիչ հատկությունները, ինչպես նաև 
բարելավում  է երեխաների առողջական 
վիճակը։  
(74) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(51) 2019.01 (11) 3326 (13) A
A23L 2/00

(21) AM20190062 (22) 16.05.2019
(72) Ստեփանյան Կարեն (AM) 
(73) Ստեփանյան Կարեն (AM) 
(54) Ոչ ալկոհոլային էներգետիկ ըմպելիք
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ ոչ 
ալկո հոլային  էներգետիկ ըմպելիքի բաղա-
դրակազմին:

Ըմպելիքը ներառում է ուրցի տերևներ, 
մասրենու  պտուղներ, սագան դայլայի ծաղիկներ, 
մեղրախոտի տերևներ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). 
ուրցի տերևներ՝ 2.8-4.3, մասրենու պտուղներ՝ 
88.0-90.0, սագան  դայլայի ծաղիկներ՝ 3.1-3.6, 
մեղրախոտի տերևներ՝  3.5-4.8: 

Բարելավվում են ըմպելիքի համային, 
բուժիչ և կազդուրիչ հատկությունները:
(74) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(51) 2019.01  (11) 3327 (13) A
C04B 24/00
C04B 28/00
C04B 14/00
C04B 111/00

(21) AM20190064 (22) 29.05.2019
(72) Ռաֆիկ Ալեքսանյան (AM) 
(73) Ռաֆիկ Ալեքսանյան (AM) 
(54) Բետոնի խառնուրդ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի 
արտադրությանը, մասնավորապես՝ բետոնի 
խառնուրդների կազմությանը և կարող 
է կիրառվել բոլոր տեսակի բետոնե և 
երկաթբետոնե կառուցատարրերի արտա-
դրության մեջ։

Բետոնի խառնուրդը պարունակում է 
պորտլանդցեմենտ, ավազ,  խիճ և ջուր։ 
Որպես խիճ օգտագործվում է բնական քարերի 
ողորկ մակերևույթներով սահմանափակված 
հատիկներ։

Բարձրացվում է կառուցատարրերի ամրու-
թյունը։
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2019.01 (11) 3328 (13) A
C12N 1/00
C12P 13/00

(21) AM20180018 (22) 23.02.2018
(72) Անդրանիկ Վարդանյան (AM), Արմեն 
Աղաջանյան (AM), Անիչկա Հովսեփյան (AM), 
Աշոտ Սաղյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտա-
արտադրական կենտրոն» պետական ոչ 
առևտրային կենտրոն, 0056, Երևան, Գյուրջյան 
14 (AM) 
(54) Ջրալուծելի մելանինի մանրէաբանական 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլո-
գիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
մանրէաբանական եղանակով ջրալուծելի 
մելանինի ստացման եղանակին: 

Սննդարար միջավայրում աճեցնում են Bacil-
lus thuringiesis subsp. gailerine BTGKI-70 շտամը, 
ստացված ցանքսանյութով կուլտիվացնում են 
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մելանինը, այն անջատում են կուլտուրալ հեղու-
կից և մաքրում: Կուլտիվացումն իրականացնում 
են հետևյալ բաղադրակազմ ունեցող սննդա-
րար միջավայրում, զանգված.%. ձկան ալյուրի 
հիդրոլիզատ՝ 12, պեպտոն՝ 1, CuSO4՝  0,005, 
MnCI2 և ZnSO4՝ 0,0005, կուլտիվացման ընթաց-
քում զանգվածի փոխանակման գործակիցը 
(KLa), ջերմաստիճանը և pH-ը պահում 
համապատասխանաբար 90 - 220ժ -1, 30-32°C 
և 7,5-8,8 արժեքներում: Կուլտուրալ հեղու-
կից մելանինը անջատում են և մաքրում 
թաղանթային ֆիլտրման մեթոդով: 

Բարձրացվում է մելանինի ելքը և 
կրճատվում մելանինի ստացման գործընթացի 
տևողությունը:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3329 (13) A
C12P 7/00
C12N 1/00

(21) AM20190049 (22) 22.04.2019
(72) Սեդրակ Ղազարյան (AM), Ռուզաննա 
Պարոնիկյան (AM), Իվետտա Նազարյան (AM), 
Հասմիկ Հակոբյան (AM), Իռեն Բարխուդարյանց 
(AM), Ժաննա Ալավերդյան (AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM) 
(54) Նեյրոտրոպ հատկություններ ունե ցող 
բենզոիլ-γ-ամինակարագաթթվի ածանցյալ-
ների ցինկային աղեր
(57) Սինթեզված են կենսաբանորեն ակտիվ 
γ-ամինակարագաթթվի (ԳԱԿԹ) ածանցյալ-
ներ` պարա-էթօքսի-բենզոիլ-ԳԱԿԹ (CK-197), 
պարա-բուտօքսի-բենզոիլ-ԳԱԿԹ (CK-198) և 

պարա-իզոբուտօքսի-բենզոիլ-ԳԱԿԹ (CK-199) 
նոր ցինկային աղեր, որոնք ունեն նեյրոտրոպ, 
հատկապես՝ հակացնցումային և որոշ հոգեմետ 
հատկություններ:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3330 (13) A
G01R27/00

(21) AM20190053 (22) 02.05.2019
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Թաթուլ Մելիքյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Մ. 
Մկրտչյան  2, ՀԱՊՀ ԳՄ (AM), Թաթուլ Մելիքյան, 
3103, Գյումրի, Մ. Մկրտչյան 2, ՀԱՊՀ ԳՄ (AM) 
(54) Ինդուկտիվության կոճի բարորակության 
որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողական 
տեխնիկային, մասնավորապես՝ փոփոխական 
հոսանքով էլեկտրական շղթաների պարա-
մետրերի որոշմանը:

Համաձայն ինդուկտիվության կոճի 
բարորակության որոշման եղանակի ինդուկ-
տիվության կոճով, փոփոխական հոսանքի 
աղբյուրով և հենակային ռեզիստորով 
կազմում են չափման շղթա: Շղթան սնում 
են փոփոխական հոսանքով: Հենակային 
ռեզիստորը միացնում են փոփոխական հոսանքի 
աղբյուրի առաջին սեղմակի և ընդհանուր 
հաղորդալարի միջև: Ինդուկտիվության կոճը 
միացնում են փոփոխական հոսանքի աղբյուրի 
երկրորդ սեղմակի և ընդհանուր հաղորդալարի 
միջև: Չափում են հենակային ռեզիստորի 
և ինդուկտիվության կոճի լարումների միջև 
փուլային շեղման անկյունը, ապա որոշում են 
կոճի բարորակությունը ըստ առաջարկվող 
բանաձևի:

Պարզեցվում է ինդուկտիվության կոճի 
բարորակության որոշման եղանակը. 1 նկ.:  

____________________
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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) 20181129  (111) 29391
(220) 16.07.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 16.07.2028
(730) ՉԱՕ «Ֆարմացևտիչեսկայա ֆիրմա 
«ԴԱՌՆԻՑԱ», UA 
(442) 01.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. ցավազրկողներ. հակապիրետիկներ. 

հակաբորբոքային պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181275  (111) 29392
(220) 09.08.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 09.08.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մեյմարյան 
Սարգիս, Երևան, Արշակունյաց 39/1, AM 
(442) 03.09.2018
(540) 

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

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 24. պաստառապատման գործվածք-

ներ կահույքի համար. լողանալու սպիտակեղեն 
(բացառությամբ հագուստի). բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
բիլյարդի մահուդ. գործվածքներ. գործվածք ներ 
կոշիկների տակդիրների համար. գործվածք-
ներ կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ 
սփռոցիկներ. մոմլաթե սփռոցներ. անկողնու 
ծածկոցներ. ներքնակերեսներ. անկողնու 
թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր. սավաններ. պատանքներ. 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից 
դրոշներ. մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ. 
նախշավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) 
համար. աղվափետուրից վերմակներ, 
ծածկոցներ. վարագույրների կապեր 
մանածագործվածքից. ապակե սպասքը սրբելու 
անձեռոցիկներ (սրբիչներ). մարմին լվանալու 
թաթմաններ. ռետինապատված կտավ (բացա-
ռությամբ գրասենյակային նպատակների 
համար օգտագործվողների). պատյաններ 
կահույքի համար. մետաքսե գործվածքներ 
տպագրական շաբլոնների (ձևանմուշների) 
համար. անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակեղեն 
նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակեղեն, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածի. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար. 
սրբիչներ մանածագործվածքից. խտակտավ 
ներքնակների համար. պլաստմասսայե 
ծածկոցներ կահույքի համար. սեղանի 
անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. թաշկի-
նակներ մանածագործվածքից. բարձերեսներ. 
ծանր վարագույրներ. շղարշե վարագույր-
ներ. վարագույրներ մանածագործվածքից 
կամ պլաստ մասսայից. կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. մանա-
ծա գործվածքից ամանատակեր. սեղանի 
մանածագործվածքից տակդիրներ. ներդրակ-
ներ քնապարկերի համար. մանածագործված-
քից անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. 
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պիտակներ մանածագործական նյութերից. 
մանածագործական երեսպատման նյութեր 
պատերի համար. գրամեքենաների ծածկոցներ 
մանածագործվածքից. պատյաններ բար-
ձերի համար. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակներ, 
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից  
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա-
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
գործվածքից տակաշորեր մանկիկների համար. 
գործվածքից խանձարուրներ մանկիկների 
համար. վերմակներ տնային կենդանիների 
համար. քնապարկեր նորածինների համար. 
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն).

դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. գուլպաների կրկնակրունկներ. 
բերետներ. բլուզներ. գլխարկներ, գդակներ. 
տրիկոտաժեղեն. հագուստի օձիքներ. 
լիֆեր. կրծքակալներ. թասակներ (գլխարկ). 
ներքնազգեստ. շալեր. շապիկներ (բլուզներ). 
հագուստ. հանովի օձիքներ. քրտինք ներծծող 
ներքնազգեստ. մանկական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ). զանգապաններ. տաբատներ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ-
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր). 
վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. 
ներդիրներ շապիկների համար. բաճկոնակներ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը. 
նորածնի  օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ 
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
թաթմաններ. պիժամաներ. կիսավարտիքներ. 
համազգեստ. թղթե հագուստ. լողագլխարկներ. 
լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի 
խալաթներ. մանկական կրծկալներ, բացա-
ռությամբ թղթից պատրաստվածների. 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). թիկնոցներ. 
դիմակահանդեսի կոստյումներ. թղթե 
գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու 
համար. սպորտային մայկաներ. վարսա-

վիրական թիկնոց. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական  կիպ նստող զգեստ. 
թևքերով մանկական կրծկալներ, բացառությամբ  
թղթից  պատրաստվածների:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20181634  (111) 29393
(220) 19.10.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 19.10.2028
(730) «Էֆ էմ դի» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 1, 
տարածք 13/1, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20181706  (111) 29394
(220) 01.11.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 01.11.2028
(730) «Ստրոնջիլոդոն» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Փափազյան 8, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

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

դաս 1. լուսարարներ.
դաս 3. բույր տարածող հոտավետ եղեգներ.
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դաս 4. մոմեր Նոր տարվա տոնածառների 
համար. մոմեր լուսավորման համար. 
գիշերալամպ. ճրագ (մոմեր). անուշահոտ 
մոմեր.

դաս 6. արձաններ սովորական մետաղ-
ներից.

դաս 11. մոմի լապտերներ. էլեկտրական 
լամպեր.

դաս 20. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. գեղարվեստական իրեր 
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. 
բազմոցի բարձեր. 

դաս 21. ճենապակյա ամանեղեն. սկա-
հակներ. բյուրեղապակյա  ամանեղեն. հախճ-
ապակյա ամանեղեն. պնակներ մոմակալների և 
աշտանակների համար. մոմակալներ.

դաս 26. արհեստական բույսեր, բացա-
ռությամբ տոնածառների. արհեստական 
ծաղիկներ.

դաս 28. Նոր տարվա արհեստական 
տոնածառեր. մոմակալներ Նոր տարվա 
տոնածառերի համար. զարդարանքներ Նոր 
տարվա տոնածառերի համար, բացառությամբ 
էլեկտրական  լամպերի, մոմերի և հրուշակեղենի. 
տակդիրներ Նոր տարվա եղևնիների համար. 
խաղալիք պատկերաքանդակներ.

դաս 31. Նոր տարվա տոնածառեր.
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում:

____________________

(210) 20181715  (111) 29395
(220) 02.11.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

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

դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 
միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181729  (111) 29396
(220) 02.11.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Ագան Լթդ., IL 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

բույսերը ոչնչացնելու համար (հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181747  (111) 29397
(220) 06.11.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 06.11.2028
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

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

դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-
րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց 
հրաժարվելու համար. նիկոտինային սպեղանա-
լաթ  ծխելուց հրաժարվելու համար.

դաս 34. ծամելու ծխախոտ «սնուս»:
____________________

(210) 20181749  (111) 29398
(220) 06.11.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 06.11.2028
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(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց 
հրաժարվելու համար. նիկոտինային սպեղա-
նալաթ  ծխելուց հրաժարվելու համար.

դաս 34. ծամելու ծխախոտ «սնուս»:
____________________

(210) 20181860  (111) 29399
(220) 23.11.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 23.11.2028
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց 
հրաժարվելու համար. նիկոտինային սպեղանա-
լաթ  ծխելուց հրաժարվելու համար.

դաս 34. ծամելու ծխախոտ «սնուս»:
____________________

(210) 20181947  (111) 29400
(220) 06.12.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 06.12.2028

(730) «Հեսսար» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
49, 22, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական արտադրանքներ լաբո-

րա տոր տեխնիկայի, մասնավորապես՝ քրոմա-
տա  գրման համար.

դաս 9. գիտական, էլեկտրատեխնիկական 
և էլեկտրոնային ապարատներ, սարքեր և 
գործիքներ, անալիտիկ սարքեր և համակարգեր, 
մասնավորապես՝ պինդ, հեղուկ և գազային 
միացությունների և խառնուրդների քիմիական 
և ֆիզիկական անալիզի համար, հատկապես՝ 
հեղուկ և գազային քրոմատագրիչներ, 
զանգվածային սպեկտրաչափներ և քրոմա-
տա գրական սյունակներ. տվյալների ձեռք-
բերման սարքեր, հատկապես՝ թվային 
փոխարկիչներ, էլեկտրոնային մասեր տվյալ-
ների ձեռքբերման, մշակման, ներդրման 
և արտահանման համար, արտադրական 
գործընթացների օպտիմալացման համար 
սարքեր կամ միացություններ, նշված բոլոր 
սարքերի պարագաներ և պահեստամասեր, 
մասնավորապես՝ փաթեթներ, փականներ, 
խողովակներ, ինչպես նաև համակարգչային 
ծրագրեր.

դաս 37. գիտական, էլետրատեխնկական 
և էլեկտրոնային ապարատների, սարքերի 
և գործիքների, անալիտիկ սարքերի ու 
համակարգերի, քիմիական և ֆիզիկական 
անալիզի համար նախատեսված սարքա-
վորումների, արտադրական գործընթացների 
օպտիմալացման համար սարքերի կամ 
միացությունների, համակարգչային ծրագրերի 
սպասարկում և վերանորոգում.

դաս 42. լաբորատորիաների ծառայու-
թյուններ, համակարգչային ծրագրերի մշակում և 
թարմացում, տեխնիկական խորհրդատվություն 
բոլոր վերոնշյալ ապրանքների վերաբերյալ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20182017  (111) 29401
(220) 14.12.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 14.12.2028
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(730) Էդուարդ Մանուկյան, Երևան, Սասնա 
Ծռեր 2, բն. 38, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «trip» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանա գույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20182029  (111) 29402
(220) 14.12.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Սանոֆի Մըչուըր ԱյՓի, FR 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20182033 (111) 29403
(220) 17.12.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 17.12.2028

(730) «Ֆորթին» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
փ., շ. 40, բն. 46, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «For Teens & Parents» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. մրցույթների կազմակեր-
պում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
հանգստի օբյեկտների տրամադրում. կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ. շոու ների 
արտադրություն. ակումբների ծառայու թյուններ 
(զվարճություն կամ կրթություն). ժաման-
ցային հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
խաղադահլիճների ծառայությունների տրա-
մադրում. կարաոկե ծառայություններ. դիսկ-
ժոկեյների ծառայություններ. զգեստավորված 
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվար-
ճությունների համար.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. քեմ-
պինգ ների ծառայություններ.  ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
հյուրանոցների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ. ինքնա սպա-
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սարկման ռեստորանների ծառայու թյուններ. 
խորտկարանների ծառայու թյուններ. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի հիմնապաշար-
ների ծառայություններ (կացարանի տրամա-
դրում). կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի 
և ամանեղենի վարձույթ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20182034 (111) 29404
(220) 17.12.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 17.12.2028
(730) «Էվըլայն գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 
պող., 18, բն. 9, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «VOYAGE» բառը և «TRAVEL AGENCY» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, դեղին և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ավիափոխադրումներ. ավտոմոբիլային փոխա-
դրումներ. ավտոբուսային փոխադրումներ. 
զբոսանավերի ծառայություններ. կրուիզների 
կազմակերպում. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ զբոսաշրջիկների համար. փոխա-
դրումներ գետային տրանսպոր տով. 
տրանս պորտային ծառայություններ. ճանա-
պար  հորդական շրջագայություն ների 
համար փոխա դրումների կազմակերպում. 
ուղևո րային փոխադրումներ. ճանապար-
հորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ճանապարհորդների փոխադրում. միջնոր-

դություն փոխադրումների դեպքում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
ավտոտրանսպորտի կայանատեղերի վար-
ձույթ, ճանապարհորդությունների երթուղի-
ների ամրագրում, տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում, ապրանքների տեղ հասցնում, 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում, 
տրանսպորտային ծառայություններ (բացա-
ռությամբ հյուրանոցներում և պանսիոնատներում 
տեղերի ամրագրման), տուրիստական 
էքսկուրսիաներ, խորհրդատվություն զբոսա-
շրջության ոլորտում. տուրիստական գործա-
կալությունների ծառայություններ.

դաս 43.  տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոց ներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործա կալություններ. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար. տե ղերի ամրագրում հյուրանոցնե րում. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. հանգստի բազաների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում): 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20182035 (111) 29405
(220) 17.12.2018 (151) 29.08.2019
   (181) 17.12.2028 
(730) «Ֆորթին» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա փ., 
շ. 40, բն. 46, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթի գերակշռությամբ կաթնային 

ըմպելիքներ. կաթնային կոկտեյլներ. կաթնային 
շիճուկ. պանիրներ. գետնընկույզի յուղ. 
կտավատի յուղ խոհարարական նպատակների 
համար. սոյայի ձեթ սննդի համար. ջրիմուռների 
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
մրգային դոնդող. սննդային դոնդող. մսային 
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դոնդող. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
անկենդան խեցգետնանմաններ. անկենդան 
խեցգետիններ. անկենդան ծովատառեխ. 
օմարներ (անկենդան). լանգուստներ 
(անկենդան). ձկան սուկի. անկենդան 
ձուկ. անկենդան ոստրեներ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. զեյթունի սննդային յուղ. անկենդան 
սարդինա ձուկ. սաղմոն (անկենդան). 
խխունջներ (անկենդան). թյուննոս (անկենդան). 
սղոցաձև ծովամորեխներ (անկենդան). 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս. 
մանր ծովախեցգետիններ (անկենդան). 
ձկան մուսեր. խխունջի ձվեր. ձկան խավիար 
(մշակված). խավիար. ձկան պահածոներ. 
աղը դրած ձուկ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. ձվի սպիտակուց. 
ձվի դեղնուց. շրդանային մակարդներ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն. 
խոզապուխտ. կրոկետներ. բեկոն. նրբերշիկ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). աղը դրած 
միս. խոզի սննդային ճարպ. ենթամթերքներ. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. լյարդ. խոզի միս. յակիտորի. բուլգոգի 
(կորեական մսային ճաշատեսակ). բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. արգանակի խտածո-
ներ. ապուրներ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). լյարդի պաշտետներ. մսի 
պահածոներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. պահածոյացված մրգեր. մրգային 
պահածոներ. պահածոյացված հատա-
պտուղներ. շաքարած մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. խուրմա. չամիչ. 
սառեցրած մրգեր. մրգային աղցաններ. 
մրգակեղև. խնձորի խյուս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. լոռամրգի խյուս. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). պտղամիս. կարտոֆիլի 
չիպսեր. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. կարտոֆիլի 

փաթիլներ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
բանջարեղենի պահածոներ. ջերմային մշակ ման 
ենթարկված բանջարեղեն. բանջարեղե նային 
աղցաններ. տոմատի խյուս. տոմատի մածուկ. 
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
չորացրած բանջարեղեն. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված սխտոր. թթու կաղամբ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. մանր վարունգ 
(թթու դրած). մանրաթթու. պահածոյացված 
գետնասնկեր. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված արտիճուկ. 
սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. մշակված ընկույզներ. 
ծեծած նուշ. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. պահածոյացված 
սիսեռ. պահածոյացված լոբազգիներ. 
սոյայի շոռ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (ածիկա սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. սոյայի կաթ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. մշակված սերմեր. սննդի 
համար պատրաստված հալվե-վերա. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. 
հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց, մասնավորապես՝ համեմանք 
(համեմունքներ). ջրիմուռներ (համեմունք). 
անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. աղ 
սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թավալելու պաքսիմատ. 
ամոքանք. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարրի (ամոքանք). մեխակ (ամոքանք). 
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բուրավետ պղպեղ. մանանեխի փոշի. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). մշկընկույզ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պղպեղ 
(տաքդեղ). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
համեմունքներ աղցանների համար. սոյայի 
խյուս (համեմունք). չոու-չոու (համեմունք). 
չատնի (համեմունք). սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). նեխուրի աղ. վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. հաց անխաշ խմորից. թխվածքաբլիթ. 
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի 
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. 
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր. բակլայի 
ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր. 
սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. 
սառնաշաքար (նաբաթ). խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). բուրավետարարներ հրուշա-
կեղենի համար (բացառությամբ եթերային 
յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 

համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. ածիկաշաքար. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մաքրած գարի. 
լապշա (արիշտա). կուտապներ. գարեձավար. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. կարտոֆիլի ալյուր. 
պիցաներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). բրինձ. սպիտակաձավար. 
սպագետի. տապիոկայի ալյուր. տարտեր (մրգա 
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. փաթիլներ 
(հացահատիկային արտադրանք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) 
սննդի համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. ակնամոմ. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). գարնանային ռուլետ. տորտիլաներ. 
թաբուլե. հալվա. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա-
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի 
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
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բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունա-
կությամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային հավե-
լույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. հացին 
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. հոթ-դոգ 
սենդվիչներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի).

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. մրցույթների կազմակեր-
պում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
հանգստի օբյեկտների տրամադրում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
շոուների արտադրություն. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու-
թյուն). ժամանցային հանդիպումների ծրա գրերի 
կազմում. խաղադահլիճների ծառայություն ների 
տրամադրում. կարաոկե ծառայություն ներ. 
դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. զգեստա-
վորված դիմակահանդեսների կազմա կերպում 
զվարճությունների համար.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. քեմ-
պինգ ների ծառայություններ.  ճաշարանների 

ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. ժամա-
նա կավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
հյուրանոցների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ. ինքնա սպա-
սարկման ռեստորանների ծառայու  թյուններ. 
խորտկարանների ծառայու թյուններ. բարերի 
ծառայություններ.  հանգստի հիմնապաշար-
ների ծառայություններ (կացարանի տրամա-
դրում). կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի 
և ամանեղենի վարձույթ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20190133  (111) 29406
(220) 25.01.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 25.01.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլմիրա Վլասովա 
Պյոտրի, Երևան, Գուլակյան 14Ա., բն. 43, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սրճա-
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րանների ծառայություններ. արագ սննդի 
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20190139  (111) 29407
(220) 30.01.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 30.01.2029
(730) Կարեն Լևոնի Խլղաթյան, Երևան, Նորք 
փ., տուն 109/1, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «BROOCHES & MORE» արտահայտությունը 
և «EVN» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 14. կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). 
չմշակված կամ մասնակի մշակված մետաղներ. 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). թանկարժեք 
քարեր. կիսաթանկարժեք քարեր.

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20190151  (111) 29408
(220) 31.01.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 31.01.2029
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

____________________

(210) 20190178  (111) 29409
(220) 04.02.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 04.02.2029
(730) «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 1, գրասենյակ 30, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն է՝ 

լրա տվական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
մասնավորապես՝ հրատարակչություն, խմբա-
գրություն:

____________________

(210) 20190192  (111) 29410
(220) 04.02.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 04.02.2029
(730) Ֆոր Սիզնս Հոթելս (Բարբադոս) Լթդ, BB 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկ-

ցում. խմելու ջրի մատակարարում. 
ավիափոխադրումներ. սանիտարական 
փոխա դրումներ. տրանսպորտային միջոց-



ԳՅՈՒՏԵՐ

20

ՄԱՍ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/1 

02 .09 . 20 19

ների քարշակում վնասվածքի դեպ-
քում. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
ավտոմոբիլային փոխադրումներ. ավտո-
բուսային փոխադրումներ. զբոսա-
նավերի ծառայություններ. ջրային 
տրանս պորտի վարձույթ. սառցահատային 
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. երկաթուղային փոխա-
դրումներ. ձիերի վարձույթ. փաթեթավորված 
բեռների առաքում. բեռների տեղափոխում. 
ապրանքների կշռաբաշխում. ծովային 
բեռնափոխադրումների միջնորդություն. 
կրուիզ  ների կազմակերպում. տրանսպորտային 
ծառա յություններ զբոսաշրջիկների համար. 
բեռնաթափման աշխատանքներ. ապրանք-
ների առաքում. ապրանքների պահպանություն. 
ջրաբաշխում. էլեկտրաէներգիայի բաշխում. 
ջրանցքների ջրարգելակների կառավարում. 
ավտոմոբիլների կայանատեղերի ծառայու-
թյուններ. ապրանքների պահպանություն 
պահեստներում. պահեստների վարձույթ. 
փոխադրում լաստանավերով. փոխադրումներ 
գետային տրանսպորտով. նավավարձ 
(ապրանքների փոխադրում նավերով). 
նավավարձակալում. ավտոտնակների վար-
ձույթ. փոխադրում խողովակաշարով. ավտո-
տրանսպորտի համար կայանատեղի վարձույթ. 
սառնոցների վարձույթ. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. երկաթուղային գնացքա-
կազմի (վագոնների) վարձույթ. վագոն-
ների վարձույթ. կահույքի փոխադրում. 
տրանսպորտային ծառայություններ. փոխա -
դրումներ ջրային տրանսպորտով. ճանա-
պարհորդական շրջագայությունների համար 
փոխադրումների կազմակերպում. ուղևորային 
փոխադրումներ. նավատարի ծառայություններ. 
քարշակում. խորտակված նավերի վերհա-
նում. ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում. ունեցվածքի փրկության 
ծառայություններ. տաքսի ծառայություն. 
տրամվայով փոխադրումներ. բեռների 
առաքում. ծովային փոխադրումներ. զրահա-
պատ տրանսպորտով փոխադրումներ. 
ճանապարհորդների փոխադրում. թափոնների 
փոխադրում և պահում. փոխադրում տեղից-
տեղ տեղափոխվելիս. նավակների պահպանու-
թյուն (միջնորդություն նավավարձակալման 
դեպքում). միջնորդություն փոխադրումների 

դեպքում. վարորդների ծառայություններ. 
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ-
ների կամ ապրանքների առաքում). 
տեղեկատվություն պահեստներում ապրանք-
ների պահպանության հարցերով. տեղեկա-
տվություն փոխադրումների հարցերով. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ. ապրանքների 
պահպանման բեռնարկղերի վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ. փրկարարական 
գործողություններ (տրանսպորտ). տրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում. ճանա-
պարհորդությունների ամրագրում. ստորջրյա 
փրկարարական աշխատանքներ. ապրանք ների 
փաթեթավորում. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանք ների 
առաքում. էներգիայի բաշխում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամալույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման ծառա-
յու թյուններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադրում 
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ. 
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
նվերների փաթեթավորում. տրակտորների 
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում 
(տրանսպորտ). գինու էլեկտրական պահա-
րանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20190225  (111) 29411
(220) 08.02.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 08.02.2029
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(730) «Էմ Բի Ջի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ձորափի 
50/1, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների  ծառայություններ. հյուրա-
նոցների  ծառայություններ:

____________________

(210) 20190273  (111) 29412
(220) 18.02.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 18.02.2029
(730) «Պենոտեքս» ՍՊԸ, Երևան, Քոչինյան 
13/15, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

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

դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր. 
հակա կոռոզիական պատրաստուկներ. 
մանրէա  սպան ներկեր. բաղադրություններ 
ներ քին հարդարանքի համար. պատվածքներ 
(ներկեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր 
փայտանյութի համար. ներկեր փայտանյութի 
կամ փայտի համար. ներկանյութեր. 
միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու 

համար. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար. 
թանձրարարներ ներկերի համար. ներկող 
նյութեր. գունանյութեր. սոսնձաներկեր. 
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյութեր 
(լաքեր). թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. 
հրակայուն ներկեր. կապակցող նյութեր 
ներկերի համար. բաղադրություններ 
մետաղների փայլազրկումը կանխելու 
համար. պաշտպանական պատրաստուկներ 
մետաղների համար. բաղադրություններ 
ժանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ 
սպիտակեցման համար. լաքեր. ջրաներկեր 
նկարելու համար. յուղաներկեր նկարչության 
համար.

դաս 16. ներկարարական գլանիկներ. 
նկարիչների վրձիններ. նկարելու վրձիններ. 
ներկելու վրձիններ. ծեփանյութեր. ծեփելու 
մածուկներ.

դաս 19. շինարարական լուծույթներ. 
սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանքների համար. 
բետոնե շինարարական տարրեր. բիտումային 
շինանյութեր.

դաս 35. առևտուր։ 
____________________

(210) 20190300 (111) 29413
(220) 20.02.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 20.02.2029
(730) «Վոթր լայթ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
12, բն. 12/2, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 
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(526) «Service» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 9. ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրեր և հավելվածներ հեռախոսների, 
պլանշետների և համակարգիչների համար, 
որոնք վերաբերում են տրանսպորտային 
ծառայություններին և վարորդների ծառա-
յություններին.

դաս 38. հեռահաղորդակցության ծա ռա-
յու  թյուններ, այն է՝ զանգերի և հաղոր  դա  գրու-
թյունների    երթ ուղա  վո րում     տրանս   պոր   տային 
ծառայությունների մատու ցողներին և ուղևոր-
ներին.

դաս 39. երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց կամ ներբեռնելի հավելվածների 
միջոցով. տրանսպորտային ծառայություններ. 
վարորդների ծառայություններ. տաքսի 
ծառայություն. վարորդների ծառայությունների 
և տրանսպորտային միջոցների ամրագրում, 
այդ թվում հեռախոսների, պլանշետների, 
համակարգիչների համար նախատեսված 
ծրագրերի և հավելվածների միջոցով. 
ավտոմոբիլային փոխադրումներ. բեռների 
տեղափոխում. ապրանքների առաքում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. ճանապարհորդների 
ուղեկցում. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. զրահապատ տրանսպորտով 
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. միջնորդություն փոխադրումների 
դեպքում. տեղեկատվություն փոխադրումների 
հարցերով. ուղեբեռի պահեստավորման 
ծառայություններ. 

դաս 42. ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայություն (SaaS), որը վերաբերում է 
տրանսպորտային ծառայություններին և 
վարորդների ծառայություններին:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190313  (111) 29414
(220) 22.02.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 22.02.2029

(730) «Արմենիան հելիքոփթերս» ՍՊԸ, Երևան, 
Վազգեն Սարգսյան 2, «Կամար» բիզնես 
կենտրոն, 2-րդ հարկ, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) «ARMENIAN HELICOPTERS» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս 39. ավիափոխադրումներ ուղղաթիռով:
____________________

(210) 20190337  (111) 29415
(220) 26.02.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 26.02.2029
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ, սպիտակ, շագանակա-
գույն, կարմիր, կանաչ և ցորենագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա րարությունների փակցնում. ներմուծման-
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արտա հանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություն ներ. 
ինքն արժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենա հան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մա  կերպման և կառավարման հարցե-
րով. խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. մեքենագրման ծառայու-
թյուններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա  րե զում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետազո-
տություններ. ծառայություններ հասարա-
կական հարաբերությունների բնագավառում. 
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցու ցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր-
ծա  կա լությունների ծառայություն ներ. 
խորհրդա տվու թյուն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. մանեկենների ծառայու-
թյուններ ապրանքները գովազդելու կամ 
խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ-
ների ավտոմատացված  հիմնապաշարների 
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն 

գործարարության ասպարեզում. տնտեսա-
կան կանխատեսում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ դային 
նպատակներով. գործնա կան տեղեկատվու-
թյուն. հասարակական կար ծիքի հետազոտում. 
վճարման փաստա թղթերի նախապատ-
րաստում. աշխա տա կիցների հաստիքների 
հա մալրում. ձեռնար կությունները տեղափոխելու 
հետ կապված ծառայություններ. տարածք ների 
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. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգ չային 
հիմնա պաշարներում. 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 
բաժա նորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
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գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդություն (ծառա-
յություն). արտահաստիքային աշխատողների 
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 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 

նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման, 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղոր-
դակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար պայմա-
նագրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց 
համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և ծառա-
յությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական պարագաների մեծածախ վաճառք. 
նվերների ցանկի գրանցման ծառայություն ներ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառա -
վարում. արտաքին գովազդ. պատկերա  սրահ-
ների միջոցով արվեստի գործերի մանրա ծախ 
վաճառք. վարչական օժանդակություն մրցույթի 
հայտերի վերաբերյալ:

____________________

(210) 20190416  (111) 29416
(220) 06.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 06.03.2029
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(730) Վազգեն Ասատրյան, Երևան, Շիրակի 6/1, 
բն. 6, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «Travel Lab» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
դեղին և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. զբոսաշրջություն:
____________________

(210) 20190423  (111) 29417
(220) 07.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 07.03.2029
(730) Թբեքոու Ինթրնեյշնլ Հոլդինգս Սուի-
ցերլենդ Ս.Ա., CH 
(442) 01.04.2019
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պարագաներ, 
մասնավորապես՝ սիգարներ. սիգարետներ. 
ծխագլանակներ. կլանող թուղթ ծխա-

մորճերի համար. ծխողների համար 
մոխրամաններ, բացառությամբ թանկարժեք 
մետաղներից պատրաստվածների. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար, 
բացառությամբ թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստվածների. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. սիգարակտրիչ 
մեքենաներ. մուշտուկներ սիգարների համար, 
բացառությամբ թանկարժեք մետաղներից 
պատրաստվածների. սիգարետների պապիրո-
սաթուղթ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. կայծքարեր. գազի բալոններ 
վառիչների համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. լուցկու տուփեր. լուցկիների 
բռնիչներ. սիգարետի մուշտուկների 
ծայրապանակներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. դրոցներ ծխամորճերի 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտի քսակներ. 
քթախոտ. ծխախոտատուփեր. թքամաններ 
ծխախոտի համար. անոթներ ծխախոտի 
համար. լուցկիներ: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20190427  (111) 29418
(220) 07.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 07.03.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էմմա Մարաշլյան 
Ալեքսանի, Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 28, 
բն. 33, AM 
(442) 01.04.2019
(540)

 

(511) 
դաս 16. լուսանկարներ. 
դաս 18. պայուսակներ. դրամապանակներ.
դաս 20. փայտից կամ պլաստմասսայից 

արկղեր.
դաս 25. հագուստ:

____________________
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(210) 20190436 (111) 29419
(220) 11.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 11.03.2029
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետ- 
ստվեննոստյու «Միլանիա Հոում», RU 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-

թյուններ. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
առև տրային տեղեկատվության գործակա-
լությունների ծառայություններ. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. առևտրային աուդիտ. ֆինանսական 
աուդիտ. պոտենցիալ մասնավոր ներ-
դրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատաց-
ված հիմնապաշարների վարում. հաշվա-
պահական գրքերի վարում. հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում. ապրանք-
ների ցուցադրում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
հասա րակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
ապրանքների և ծառայությունների ընտրու-
թյան հարցում. հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետա  զոտություններ. շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ. 
աշխա  տակիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման և կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով.  խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հար-
ցերով. խորհրդատվություն աշխատակից-
ների անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնա գիտական խորհրդատվություն գործա-
րա րության ասպարեզում. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գովազդի մանրա-
կերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային 
ապահովման հրապարակման շրջանակներում. 
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թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).  
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար-
մացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում. 
տեքստի մշակում. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայ լերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով 
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 

վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, այդ թվում՝ ապրանքների մեծածախ 
և մանրածախ վաճառք. սպորտային 
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք-
ների և ծառայությունների խթանում.  
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. վաճառասեղան-
ների վարձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
հայտարարությունների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. արտաքին գովազդ. գովազդ 
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի ծառայու-
թյուններ. հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների 
մեծածախ վաճառք. դեղագործական, 
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անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների 
մանրածախ վաճառք. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
մեքենագրման ծառայություններ. հանդի-
պումների մասին հիշեցնելու ծառայություն ներ 
(գրասենյակային գործառույթներ) վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկություն ները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). քարտուղարական ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), այդ թվում ապրանքների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. սղագրա-
կան ծառայություններ. ենթակապալառուի 
ծառա յություններ (առևտրային (կոմեր-
ցիոն) օգնություն. հեռախոսազանգերին 
պատաս  խա նելու ծառայություններ բացա -
կայող բաժանորդների համար. լուսա-

պատ ճենահանման ծառայություններ. 
գոր ծա րա րության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190439 (111) 29420
(220) 11.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 11.03.2029
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ շագանակագույն, սպիտակ և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20190442  (111) 29421
(220) 11.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 11.03.2029
(730) Րոնիքս (Ժանգջիագանգ Բոնդը Էըրիը) 
Քո. Լթդ, CN 
(442) 01.04.2019
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(540) 

(511) 
դաս 7. փայտամշակման հաստոցներ. 

քարա մշակման հաստոցներ. գազոնահնձիչներ 
(մեքենաներ). ամբարձիչ սարքեր. ողորկման 
էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր. 
շղթայական սղոցներ. ներկափոշեցրիչներ. 
էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. էլեկ-
տրական մեքենաներ և սարքեր մաքրելու 
համար. օդաճնշական մեքենաներ.

դաս 8. զմռնիտե սկավառակներ. ձեռքով 
կառավարվող այգե-բանջարանոցային գույք. 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). 
պտուտակա բանալիներ (ձեռքի գործիքներ). 
ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ. 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրական 
պտուտակահաններ. աքցաններ, ունելիներ. 
խարտոցներ (գործիքներ):
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20190456 (111) 29422
(220) 13.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 13.03.2029
(730) «Յոր սփեյս» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 
45, բն. 23, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, սև և դեղին գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 41. ֆիթնես-դասերի անցկացում:
____________________

(210) 20190465 (111) 29423
(220) 15.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 15.03.2029
(730) «Նաիրի լենդ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Հատիսի 
7/11, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ:

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20190466 (111) 29424
(220) 15.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 15.03.2029
(730) «Նաիրի լենդ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Հատիսի 
7/11, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ: 

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________
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(210) 20190474  (111) 29425
(220) 15.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 15.03.2029
(730) «Բետոնագործ» ՓԲԸ, Երևան, Մասիսի 
փ., անց. 10, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և գազարագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 6. մետաղական ծխնիներ. մետաղա-
կան բռնակներ. մետաղական փականներ. 
մետաղական ամրակային դետալներ. դռների 
մետաղական միջուկներ. մետաղական 
սահմանափակիչներ. մետաղական դյուբելներ. 
մետաղական պտուտակներ. պատուհանների 
մետաղյա պիտույքակազմեր. շինարարական  
մետաղյա ամրաններ. մետաղական ցանցեր. 
ցինկապատ թիթեղներ. դռների մետաղյա 
պիտույքակազմեր. մետաղական կափարիչներ 
դիտահորերի համար. մետաղապլաստե 
պատուհաններ. մետաղապլաստե դռներ. պոլի-
վինիլ քլորիդից պատրաստված պրոֆիլներ, այն 
է՝ մետաղապլաստե պրոֆիլներ.

դաս 19. բետոն. շինարարական ոչ 
մետաղական պանելներ. ոչ մետաղական 
դիտահորեր. ոչ մետաղական տակդիրներ 
դիտահորերի համար. բետոնե բլոկներ. 
երկաթբետոնե հենասյուներ. ծածկի բետոնե 
սալեր. բետոնե եզրաքարեր:

____________________

(210) 20190480 (111) 29426
(220) 18.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 18.03.2029

(730) «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 
3, նրբ. 2/2, AM, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) «Best optics» և «Բեսթ օպտիկս» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. ակնոցների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք.

դաս 37. ակնոցների վերանորոգում և 
սպասարկում.

դաս 44. ակնոցների ընտրություն. բժշկական 
և դեղագործական խորհրդատվություն:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190507  (111) 29427
(220) 20.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 20.03.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Իֆրաիմով 
Տալխում Խայևիչ, RU 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «STYLE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 18.  պայուսակներ. դրամապանակներ. 

այցեքարտերի պատյաններ. հովանոցներ. 
քսակներ. կռնապայուսակներ. թիկնա-
պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կանացի 
պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ. 
դպրոցական պայուսակներ. բանալիների 
պատյաններ. ճամպրուկներ. անվավոր 
ճամպրուկներ.

դաս 25. կոշիկներ. մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ. կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման). 
լողափի կոշիկ. սպորտային կոշիկներ. 
կոշկեղեն. կիսակոշիկներ. սաբոներ (կոշիկ). 
սանդալներ. երկարաճիտ կոշիկներ. կեպիներ՝ 
որպես գլխարկներ. շարֆեր. բոլորագլխարկներ. 
էսպադրիլներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190518  (111) 29428
(220) 21.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 21.03.2029
(730) Ղևոնդ Ազատյան, Երևան, Երզնկյան 4, 
բն. 18, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. ապարանջաններ. մատանիներ. 

վզնոցներ. 
դաս 18. թիկնապայուսակներ. դրամա-

պանակներ. կանացի պայուսակներ. բանա-
լիների պատյաններ.

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20190523  (111) 29429
(220) 22.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 22.03.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Զոհրաբյան, 
Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Սայաթ-Նովա, 
տուն 12, AM 

(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «DENT» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն, 
ստոմատոլոգիա:

____________________

(210) 20190536 (111) 29430
(220) 25.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 25.03.2029
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 77/3, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «լիմոնադ», «0.5լ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, սպիտակ, նարնջագույն, 
դեղին, կանաչ և բաց կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 32. լիմոնադներ:
____________________
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(210) 20190546 (111) 29431
(220) 25.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 25.03.2029
(730) Աութբեք Սթեյքհաուս օֆ Ֆլորիդա, ԷլԷլՍի, 
US 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

բարերի ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). սննդի և խմիչքի 
մատակարարման ծառայություններ. սննդի 
առաքման ծառայություններ. դուրս հանվող 
սննդամթերքի պատրաստում և վաճառք. 
ժամանակավոր բնակատեղերով ապահովման 
ծառայություններ. կացարանի տրամադրման 
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառա-
յություններ. մոթելների ծառայություններ. 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20190550 (111) 29432
(220) 26.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 26.03.2029
(730) «Ջերսան» ՍՊԸ, ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 
2, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
(fcec03), կանաչ (39b349), կապույտ (196475), 
կարմիր (d92127), սպիտակ, երկնագույն, մուգ 
կանաչ, բաց կանաչ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
քեմպինգների ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե-
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ. հանգստի 
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի 
տրամադրում). մոթելների ծառայություններ.

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ. վարսավիրանոցների ծառա-
յու թյուններ. մերսում. առողջատների 
ծառայու թյուններ. շոգեբաղնիքների ծառայու-
թյուններ. հանքաջրաբուժական կենտրոնների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20190551  (111) 29433
(220) 26.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 26.03.2029
(730) Արմինե Զարգարյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Բալահովիտ, 9-րդ փ., 1-ին փակուղի, տուն 5, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 
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(526) «IMAGE CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20190563 (111) 29434
(220) 26.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 26.03.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «BLUE EDITION» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ մետալիկ, մուգ կապույտ, արծաթագույն, 
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-

վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների 
բռնիչներ. լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխախոտի 
համար. գազի բալոններ վառիչների համար. 
կայծ քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների 
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար, 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր. ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար։

____________________

(210) 20190574  (111) 29435
(220) 27.03.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 27.03.2029
(730) Քայնդ ԷլԷլՍի, Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, 
US 
(442) 03.06.2019
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կար միր, կանաչ, կապույտ, սև, սպիտակ 
գու նային համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 29. առողջ նախուտեստներ, այն 
է՝ ընկույզների և սերմերի հիմքով ձողիկներ 
նախաճաշի համար. մշակված մրգերի և 
ընկույզների հիմքով սննդային ձողիկներ. 
ընկույզների հիմքով նախուտեստային 
ձողիկներ. մրգերի հիմքով նախուտեստային 
ձողիկներ. կաթի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
յոգուրտ. պանիր. բանջարեղենի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. կարտոֆիլի և քաղցր կարտոֆիլի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. մրգերի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. ընկույզների և սերմերի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. ընկույզների 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. մշակված մրգեր. 
մշակված ընկույզներ. չորացրած մրգեր. 
մրգային աղանդերներ. ջրազրկված մրգեր. 
ընկույզների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
կաթնամթերք. կաթնային աղանդերներ. 
կաթի հիմքով ըմպելիքներ. յոգուրտից 
աղանդերներ. յոգուրտից ըմպելիքներ. 
դոնդող. մուրաբաներ. կոմպոտներ. մրգերի և 
բանջարեղենի հիմքով հացին քսվող սնունդ.
թանձր ամոքանք՝ ուտելուց առաջ խորտիկները, 
նախուտեստները թաթախելու համար. 
նախուտեստներ՝ հիմնականում բանջարեղենի 
պարունակությամբ. նախուտեստներ՝ հիմնա-
կանում կարտոֆիլի և քաղցր կարտոֆիլի 
պարունակությամբ.  

դաս 30. գրանոլաներ. գրանոլայից 
թեթև նախաճաշեր. գրանոլայի հիմքով 
նախուտեստային ձողիկներ. գրանոլայի 
խառնուրդներ. հացահատիկներ և հացա-
հատիկային պատրաստուկներ. հացահատիկի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. հացահատիկից 
ձողիկներ և էներգիա հաղորդող ձողիկներ. 

սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ 
հացահատիկային ձողիկներ. բարկահամ 
նախուտեստներ. սուրճ. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. սերմնահատիկի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. ցորենի հիմքով թեթև նախա-
ճաշեր. սննդային սառույց, սառեցված յոգուրտ. 
պաղպաղակ. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
ծամոն (մաստակ). հացահատիկի և ընկույզների 
հիմքով նախուտեստներ՝ հիմնականում կաթ-
նա մթերքի պարունակությամբ. հրուշակեղեն, 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
մյուսլի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար. բացառությամբ եթերային յուղերի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
օշարակներ աղանդերները զարդարելու 
համար. ալյուր։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190621  (111) 29436
(220) 02.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 02.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էմմա Ճաղարյան, 
Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, բն. 59, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 14. ապարանջաններ. կրծքազարդեր. 
վզնոցներ. ձեռքի ժամացույցներ. մարգարիտ. 
մատանիներ. ականջօղեր:

____________________

(210) 20190622  (111) 29437
(220) 02.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 02.04.2029
(730) «Անիթեքս» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ, Գործա-
րանային 1, AM 
(442) 16.04.2019
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(540) 

(511) 
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 

կպչող կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար. 
կենդանիների կաշին նմանակող գործ-
վածքներ. պաստառապատման գործվածք ներ 
կահույքի համար. լողանալու սպիտակեղեն 
(բացառությամբ հագուստի). բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստ-
մասսայից. բիլյարդի մահուդ. գործվածքներ. 
մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. դիպակ. 
մանածագործական նյութեր. կտավ. 
հենք (կանվա) ասեղնագործության կամ 
ջուլհակագործության համար. քաթան (կտոր). 
գործվածքներ կանեփաթելից. կտավ (քաթան) 
կանեփաթելից. աստառներ բոլորագլխարկ-
ների համար. գործվածքներ կոշիկների 
տակդիրների համար. գործվածքներ կոշիկների 
համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. 
շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. 
թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածքներ. 
անկողնու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ. 
խտակտավ (վուշե գործվածք). անկողնու 
թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր գործվածք). 
կրեպոն. կամկայե (նախշավոր) գործվածքներ. 
սպիտակեղենի գործվածքներ. գործվածքներ 
աստառի համար. սավաններ. պատանքներ. 
մանածագործվածքից կամ պլաստմաս-
սայից դրոշներ. մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ. 
նախշավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) 
համար. աղվափետուրից վերմակներ, 
ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ) գործվածքներ. 
վարագույրների կապեր մանածագործվածքից. 
ապակե սպասքը սրբելու անձեռոցիկներ 
(սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ 
ասեղնագործության համար. ֆլանել. բայկա 
(խավոտ գործվածք). բամբակե գործվածքներ 
պանրի փաթաթվածքի համար. բումազե. 
մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե գործ-
վածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ 

(բացառությամբ գրասենյակային նպատակների 
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք 
(պարկագործվածք). պատյաններ կահույքի 
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրական 
շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի 
չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե 
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե 
գործվածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. 
սպիտակեղեն նախշավոր կտավից. 
սեղանի սպիտակեղեն. բացառությամբ 
թղթից պատ րաստվածի. սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք 
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործ-
վածքից. մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակ-
ներ մանածագործվածքից. հակամոծակային 
ցանցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե 
նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ). 
ծանր վարագույրներ. գործվածքներ ռամիի 
(ճենականեփի) թելքից. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ մանածա-
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. 
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժի 
գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից 
ամանատակեր. սեղանի մանածագործ-
վածքից տակդիրներ. մանածագործական 
ոչ գործվածքային նյութեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար. մանածագործվածքից 
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. 
պիտակներ մանածագործական նյու-
թերից. մանածագործական երես-
պատ ման նյութեր պատերի համար. 
մանա ծա գործական գործվածքներ ապակե -
թելքից. մանածագործական նյութեր 
զտելու համար. գրամեքենաների ծած-
կոցներ մանածագործվածքից. գործ-
վածքներ թավաթելից. պատյաններ բարձերի 
համար. սպասքի տակ դրվող մանածա-
գործվածքից դրոցներ. վերմակներ. 
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
նյութեր մանածագործվածքի համար. 
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մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա-
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմաս սայից. 
գործվածքից տակաշորեր մանկիկների համար. 
գործվածքից խանձարուրներ մանկիկների 
համար. վերմակներ տնային կենդանիների 
համար. քնապարկեր նորածինների համար. 
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշիկ. բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի 
հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). քրտինք 
կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
գլխարկներ. գդակներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. 
տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. լիֆեր. 
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակներ 
(գլխարկ). իրանակալներ (կանացի ներքնա-
զգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. շուրջառներ 
(եկեղեցական զգեստ). կարճագուլպաներ. 
կապեր կարճագուլպաների համար. 
կախակապեր. կապեր երկար գուլպաների 
համար. կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. 
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. 
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 

տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխա-
շոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը. 
մարմնամարզական կոշիկներ. մանտո. 
անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշ ներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից 
մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. 
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. 
սեպեր բուտսերի համար. սպորտային 
կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ). 
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. կանացի 
ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի 
(կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն 
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եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսական 
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. 
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. 
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարով 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների:

____________________

(210) 20190626 (111) 29438
(220) 02.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 02.04.2029
(730) Մարո Շահվերդյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
176, բն. 18, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «Cafe» և «Chocolateria» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն և բաց շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություն:
____________________

(210) 20190638 (111) 29439
(220) 03.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 03.04.2029

(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20190639 (111) 29440
(220) 03.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 03.04.2029
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 

սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր. ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20190663 (111) 29441
(220) 05.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 05.04.2029
(730) «Յառդ» ՍՊԸ, Երևան, կենտրոն, 
Իսահակյան փ. շ. 24, 5, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «cafe & restaurant» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
հանրային սննդի կազմակերպում. սննդա-
մթերքի պատրաստում, առաքում և մատուցում. 
սրճարանների  ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________
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(210) 20190664 (111) 29442
(220) 05.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 05.04.2029
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 
Շրջանցիկ թունել 2/5, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) Բացի «SHARLIE» և «ՇԱՌԼԻ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ոսկեգույն, դարչնագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական խնձորի բրենդի. 
խնձորի սպիտակ բրենդի. խնձորի հնեցված 
բրենդի. խնձորի օղի. մրգային օղիներ. 
բրենդիներ (հնեցված):

____________________

(210) 20190665 (111) 29443
(220) 05.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 05.04.2029
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 02.05.2019
(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) 20190677  (111) 29444
(220) 08.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 08.04.2029
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բու-
ժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20190678 (111) 29445
(220) 08.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 08.04.2029
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190679 (111) 29446
(220) 08.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 08.04.2029
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 

սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր. 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190680 (111) 29447
(220) 08.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 08.04.2029
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190681  (111) 29448
(220) 08.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 08.04.2029
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 02.05.2019
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190682 (111) 29449
(220) 08.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 08.04.2029
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190691  (111) 29450
(220) 09.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 09.04.2029
(730) Արմեն Եսոյան, Երևան, Վարդանանց 5ա, 
367, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յու թյուններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական 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. ժամանցի օբյեկտների տրամա-
դրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինո ֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի 
արտա դրություն, բացառությամբ գովազդա-
յին հոլովակների. մարմնամարզության 
ուսուցում. գրքերը դուրս տալու հնարավորու-
թյամբ գրադարանների ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացում-
ներ. երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագա խմբերի ծառայություններ. թատե-
րական ներկայացումներ. շոուների 
արտադրություն. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիաների 
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վարձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ 
տրամադրող գործակալությունների ծառա-
յություններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառայու-
թյուններ (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 մշա-
կութային 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 տրամա-
դրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. ստորջրյա սուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սաքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների. մարզա-
դաշտերի սարքավորումների վարձույթ. 
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա-
ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազմա-
կերպում 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. կրո-
նական կրթություն. վիճակախաղերի 
կազ մակերպում. պարահանդեսների կազմա-
կերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). խաղա-
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում. 
ձայնային սարքավորումների վարձակալու թյուն. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատրոն-
ների կամ հեռուստաստուդիաների համար. 
թենիսի կորտերի վարձույթ. տեսախցիկների 
վարձույթ. սցենարներ գրելու ծառայություն-
ներ, բացառությամբ գովազդայինից. 
տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր 
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ. 
ենթագրերի կատարում. համակարգչային 
ցանցերի կողմից տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար-
ճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). նորությունների ծառայություն-
ներ. թարգմանիչների ծառայություններ. 
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր-
ների 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. մասնագիտական 
վերապատրաստում. երաժշտական արտա-
դրանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ. 
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից 
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ 
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում. 
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ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամա-
դրում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
և առաջնորդում. զգեստավորված դիմա-
կա հանդեսների կազմակերպում զվար-
ճու թյունների համար. գեղարվեստի 
պատ կերա սրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու 
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթա-
կան ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում. 
դրոնների օդանավավարման որակավորման 
քննությունների անցկացման ծառայություններ. 
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատրաս-
տում, առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճա շարանների ծառայություններ. քեմպինգ-
ների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. 
ժամա նա կավոր բնակատեղերի վարձա-
կալում. պանսիոնների ծառայություններ. 
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայու-
թյուններ. հյուրանոցների ծառայություններ. 
մանկամսուրների ծառայություններ. ռեստո-

րանների ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. մոթել-
ների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդի 
ձևավորում. տորթերի ձևավորում. տեղեկություն 
և խորհրդատվություն սննդի պատրաստման 
հարցերով. անձնական խոհարարի 
ծառայություններ.

դաս 44. կենդանիների բուծում. 
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն. 
հասարակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենայի նպատակներով. թուրքական 
բաղնիքների ծառայություններ. գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. 
պսակ ների պատրաստում (ծաղկային 
արվեստ). ապաքինվողների համար տների 
ծառայություններ. հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ. սանիտարական ծառայություն-
ներ. բանջարաբուծություն. այգեգործություն. 
գյուղատնտեսական սարքավորանքի վար-
ձույթ. մերսում. բժշկական օգնություն. 
ակնաբույժների ծառայություններ. բուծա րա նա-
գետների ծառայություններ. ֆիզիո   թերա պիա. 
առողջատների ծառայու թյուններ. անասնա-
բուժական օգնություն. ատամնաբուժական 
օգնություն, ստոմատոլոգիա. բուժքույրական 
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խնամքով տների ծառայություններ. 
պարարտանյութերի և գյուղատնտեսական 
այլ քիմիկատների օդային և մակերևութային 
տարածում. կենդանիների խնամք. արյան 
բանկերի ծառայություններ. ծաղկային 
հորինվածքների կազմում. հոսպիսներ. 
սիզամարգերի խնամք. մատնահարդարում. 
մանկաբարձական օգնություն. հիվանդների 
խնամք. խորհրդատվություն դեղագործության 
հարցերով. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
ծառերի վիրաբուժություն. գյուղատնտեսա-
կան, ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության վնասատուների 
ոչնչացում. մոլախոտերի ոչնչացում. տնային 
կենդանիների խնամք. մազերի պատվաստում. 
հոգեբանների ծառայություններ. սանիտարա-
տեխնիկական սարքավորանքի վարձույթ. 
բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով. 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
արհեստական բեղմնավորում. թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերականգնողական ծառայություններ. 
փորձանոթում բեղմնավորման ծառայու-
թյուններ. արտամարմնային բեղմնավորման 
ծառայություններ. դաջում. հեռաբուժման 
ծառայություններ. լանդշաֆտային դիզայն. 
շոգեբաղնիքների ծառայություններ. 
արևա  բուժարանների ծառայություններ. 
հանքա ջրաբու  ժական կենտրոնների ծառայու-
թյուններ. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. դեղագործների կողմից 
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. 
թերապևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով ծառերի 
տնկում. ծառայություններ ակվակուլտուրա-
ների ոլորտում. բուժսարքավորումների 
վարձույթ. դիսպանսերներ. բուժկենտրոններ. 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. մազահեռացում 
մոմով (էպիլյացիա). օրթոդոնտական 
ծառայություններ (օրթոդոնտիա). սահմա-
նափակ հնարավորություններով անձանց 
համար բժշկական խորհրդատվություն. 
պիրսինգ. անտառազանգվածի վերականգ-
նում. պալիատիվ խնամք. ծերանոցների 

ծառայություններ. գյուղատնտեսական, ակվա-
կուլտուրայի, այգեգործական և անտառային 
տնտեսության վնասատուների դեմ պայքարի 
ծառայություններ. մարդու հյուսվածքների 
բանկի ծառայություններ. կենդանիների 
վարձույթ այգեգործական նպատակների 
համար. մեղվափեթակների վարձույթ. 
կենդանիների օգնությամբ բուժում. բժշկական 
լաբորատորիաների կողմից տրամադրվող 
բժշկական վերլուծության ծառայություններ 
ախտորոշման և բուժման նպատակով. 
բժշկական զննում:

____________________

(210) 20190692 (111) 29451
(220) 09.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 09.04.2029
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) Բացի «BALYAN’S» և «N M BALYAN» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն ու 
թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կարմիր, կանաչ, ոսկեգույն և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. լիկյորներ:
____________________
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(210) 20190712  (111) 29452
(220) 10.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 10.04.2029
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «cafe» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց մանուշակագույն, վարդագույն և բաց կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190719  (111) 29453
(220) 11.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 11.04.2029
(730) «Բալկանիմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղ-
րամյան 6/3, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. մազի ներկ:

____________________

(210) 20190720  (111) 29454
(220) 11.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 11.04.2029
(730) Արմեն Բալայան, Երևան, Ջրվեժ, Մայակ 
թաղ., 31 շ., բն. 31, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ.
դաս 35. վաճառք:

____________________

(210) 20190725  (111) 29455
(220) 11.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 11.04.2029
(730) «Հոմլենդ ֆուդս» ՍՊԸ, Երևան, Բրյուսովի 
փ., շ. 165ա, բն. 5, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
սև, երկնագույն, սպիտակ, կարմիր, բաց և մուգ 
շագանակագույն, նարնջագույն, մարմնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. մանկական սնունդ.
դաս 25. մանկական հագուստ:

____________________

(210) 20190738 (111) 29456
(220) 12.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 12.04.2029
(730) «Մայրական կաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 
16/30, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 
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(511) 
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա-

յու թյուններ. հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ. բժշկական օգնություն. թերապևտիկ 
ծառայություններ, բացառությամբ ռեֆլեքսա-
թերապիայի բնագավառին վերաբերվող 
ծառայությունների. խորհուրդներ առող-
ջության հարցերով, բացառությամբ ռեֆլեքսա-
թերապիայի բնագավառի:

____________________

(210) 20190755  (111) 29457
(220) 15.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. ռեպելենտներ միջատների դեմ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20190771  (111) 29458
(220) 16.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 16.04.2029
(730) «Բարտերյեր» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեյի փ., շ. 
6/3, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(591) «online trade platform» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 35. հայտարարությունների փակցում. 

առև տրային տեղեկատվության գործա-
կալությունների ծառայություններ. գովազդային 
նյութերի տարածում. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդ. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
մատնազարկով» (PPC). առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնորդներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-
կայքերի ցանկի տրամադրում, ապրանքների 
ներկայացման առցանց հարթակի ծառա-
յություններ:  
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20190774  (111) 29459
(220) 16.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 16.04.2029
(730) Սանոֆի Մըչուըր ԱյՓի, FR 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20190779  (111) 29460
(220) 16.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 16.04.2029
(730) Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE 
(442) 02.05.2019
(540) 
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(511) 
դաս 5. հակաշաքարախտային պատրաս-

տուկներ, ինսուլինային պատրաստուկներ.
դաս 10. բժշկական սարքեր և սարքա-

վորումներ, այն է՝ գրիչներ հակա շաքարախ-
տային պատրաստուկների, ինսու լի նային 
պատրաստուկների համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190793  (111) 29461
(220) 17.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 17.04.2029
(730) Արման Փիլոսյան, Երևան, Ավան Առինջ, 
3/3, 2-րդ մկրշ., բն. 21, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, բաց կանաչ, բաց վարդագույն և 
բաց մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն. դաստիարակություն. 
զվարճությունների ծառայություններ. թատե-
րական ներկայացում. շոուների արտադրու-
թյուն. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(զվարճություններ). լուսանկարչություն. դիսկ-
ժոկեյի ծառայություն.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
հասարակական սննդի կազմակերպում:

____________________

(210) 20190797  (111) 29462
(220) 18.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 18.04.2029
(730) Վահե Ասատրյան, Երևան, Քաջազնունու 
փ., շ. 11, բն. 46, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրա շագանակագույն, բաց և մուգ մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ, մասնավորապես՝ մանրածախ 
և (կամ) մեծածախ առևտուր. ապրանքների 
ներմուծում և արտահանում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20190803 (111) 29463
(220) 18.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 18.04.2029
(730) Կարեն Վարդանյան, ք. Արմավիր, 
Մյասնիկյան 18ա, բն. 4, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. կոնֆետ. շոկոլադ. շոկոլադապատ 

չրով կոնֆետներ:

____________________

(210) 20190816  (111) 29464
(220) 22.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 22.04.2029
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(730) Ներսես Ավետիքի Ավդալյան, Երևան, 
Մխ. Հերացու փ., շ. 24, բն. 41, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 09. համակարգչային ծրագրեր. 

համա կարգչային ներբեռնվող ծրագրեր. 
համա կարգչային գրառված ծրագրեր. 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. արհեստական բանականությամբ 
մարդանման ռոբոտներ. համակարգչային 
սարքավորումներ. համակարգչային սարքա-
վորանք. տեղեկատվության մշակման սարքեր. 
համակարգիչների հիշողության բլոկներ. 
համակարգիչներին կից սարքեր. կոմուտաց-
ման սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանք). մոդեմներ. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. համա-
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. 
պլանշետային համակարգիչներ. անլար 
հավաքակազմեր հեռախոսների համար. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչներ 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր համակարգիչներ 
համար. սմարթֆոնների պատյաններ. 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. պլանշետ-
համակարգիչների պատյաններ.

դաս 42. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա կա-
նացում. խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխնիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
համակարգչային ծրագրերի բազմացում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով:

____________________

(210) 20190827  (111) 29465
(220) 25.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 25.04.2029
(730) Իներ Մոնգոլիա Յիլի Ինդասթրիալ Գրուփ 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոցներ. հանքային ջրեր 

բժշկական նպատակների համար. ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. սննդային 
նրբաթելեր. քաշի նվազեցման դեղամիջոցներ. 
նուտրիցևտիկ պատրաստուկներ թերա-
պևտիկ կամ բժշկական նպատակներով. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. վիտամինային 
պատրաստուկներ. ռադիոակտիվ նյութեր 
բժշկական նպատակների համար. գազեր 
բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սերմնահեղուկ արհես-
տական բեղմնավորման համար. ախտահանիչ 
միջոցներ. լուծույթներ հպաոսպնյակների 
համար. սնուցիչ միջավայրեր մանրէների 
կուլտուրաների համար. դեղերով տոգորված 
կոնֆետներ. սննդային հավելումներ պրո-
տեինից. սննդային հավելումներ լեցիթինից. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ. սննդային հանքային 
հավելումներ. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. մանկական սնունդ. 
մանկական սննդային խառնուրդներ. կաթի 
փոշի երեխաների համար. պատրաստուկներ 
օդը մաքրելու համար. բուժական անասնակեր 
կենդանիների համար. սննդային հավելումներ 
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կենդանիների համար. միջատասպան 
միջոցներ. մանկական խանձարուրներ. 
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու 
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար. 
պրոբիոտիկների աճը խթանող սննդային 
հավելումներ. պրոբիոտիկ պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 29. միս. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). անկենդան 
ձուկ. մրգային պահածոներ. պահածոյացված 
մրգեր. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
և բանջարեղենի հիմքով. արեկայի 
(արմավենու տեսակ) մշակված պտուղներ. 
պահածոյացված բանջարեղեն. ձու. կարագ. 
սերուցք (կաթնամթերք). կաթ. կաթնամթերք. 
յոգուրտ. հարած սերուցք. կաթի փոշի. կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. կաթնային 
թեյ (կաթի հիմքով). նշի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. սոյայի կաթ. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սոյայի կաթի փոշի. սոյայի կաթի էսենցիաներ. 
կոկոսի կաթ. բրնձի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի 
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. 
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով. 
պանիրներ. սննդային յուղեր. սննդային դոնդող. 
մշակված ընկույզներ. ուտելի չորացրած սնկեր. 
սոյայի շոռ. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կաթնային հաբեր 
(կաթնամթերք). այծի կաթի փոշի.

դաս 30. սուրճով ըմպելիքներ. շոկոլադա-
կաթնային ըմպելիքներ. սուրճ. կակաո 
(ալկալացված, փոշու տեսքով, հատիկավոր 
կամ ըմպելի). շոկոլադային ըմպելիքներ. թեյ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շաքար. կոնֆետներ. 
կաթնային հաբեր (քաղցրավենիք). մեղր. 
ոսկե օշարակ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. հաց. քաղցրավենիք 
և հրուշակեղեն. վարսակի փաթիլներ. 
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. 
հացահատիկային արտադրանք. սոյայի 
ալյուր. բրինձ. սագո. ցորենի ալյուր. արագ 
(ակնթարթային) եփվող լապշա. բրնձի լապշա. 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. սննդային 

օսլա. պաղպաղակ. սննդային սառույց. մրգային 
սառույց. աղ. քացախ. սոյայի սոուս. համեմունք. 
մանանեխ. ձկնային սոուսներ. խմորիչներ. 
մակարդներ. անուշաբույր պատրաստուկներ 
սննդի համար. սննդային էսենցիա (բնահյութ), 
բացառությամբ եթերային էսենցիաների և 
եթերային յուղերի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սնձան (սպիտակուցային նյութ). բրնձի ալյուր. 
պաղպաղակի փոշի. կաթով թեյ (ոչ կաթի 
հիմքով).

դաս 32. գարեջուր. բրնձի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
գարեջրի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սպորտային ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպե-
լիքներ. գազավորված ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպե-
լիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
ջրեր (ըմպելիքներ). լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). կարբոնացված ջուր. 
սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. սոդայաջուր. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված 
ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ. կվաս (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիք). սմուզիներ (մրգերի 
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով 
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. կոլաներ (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ). կաթնաթթու 
պարունակող մրգային ըմպելիքներ (ոչ 
կաթնային). թորած ջուր (ըմպելիք). թորած խմելու 
ջուր. մաքրած ջուր (ըմպելիք). բանջարեղենի 
հիմքով ըմպելիքներ. լոբազգիների հիմքով 
ըմպելիքներ. ֆերմենտացված ըմպելիք 
աղացած լոբազգիներից. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. շարբաթ (ըմպելիք)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(730) Իներ Մոնգոլիա Յիլի Ինդասթրիալ Գրուփ 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոցներ. հանքային ջրեր 

բժշկական նպատակների համար. ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. սննդային 
նրբաթելեր. քաշի նվազեցման դեղամիջոցներ. 
նուտրիցևտիկ պատրաստուկներ թերա-
պևտիկ կամ բժշկական նպատակներով. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. վիտամինային 
պատրաստուկներ. ռադիոակտիվ նյութեր 
բժշկական նպատակների համար. գազեր 
բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սերմնահեղուկ 
արհեստական բեղմնավորման համար. 
ախտահանիչ միջոցներ. լուծույթներ հպա-
ոսպնյակների համար. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. դեղերով 
տոգորված կոնֆետներ. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից. սննդային հավելումներ լեցիթինից. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ. սննդային հանքային 
հավելումներ. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. մանկական սնունդ. 
մանկական սննդային խառնուրդներ. կաթի 
փոշի երեխաների համար. պատրաստուկներ 
օդը մաքրելու համար. բուժական անասնակեր 
կենդանիների համար. սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. միջատասպան 
միջոցներ. մանկական խանձարուրներ. 

բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու 
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար. 
պրոբիոտիկների աճը խթանող սննդային 
հավելումներ. պրոբիոտիկ պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 29. միս. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). անկենդան 
ձուկ. մրգային պահածոներ. պահածոյացված 
մրգեր. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
և բանջարեղենի հիմքով. արեկայի 
(արմավենու տեսակ) մշակված պտուղներ. 
պահածոյացված բանջարեղեն. ձու. կարագ. 
սերուցք (կաթնամթերք). կաթ. կաթնամթերք. 
յոգուրտ. հարած սերուցք. կաթի փոշի. կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. կաթնային 
թեյ (կաթի հիմքով). նշի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. սոյայի կաթ. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սոյայի կաթի փոշի. սոյայի կաթի էսենցիաներ. 
կոկոսի կաթ. բրնձի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի 
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. 
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով. 
պանիրներ. սննդային յուղեր. սննդային դոնդող. 
մշակված ընկույզներ. ուտելի չորացրած սնկեր. 
սոյայի շոռ. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կաթնային հաբեր 
(կաթնամթերք). այծի կաթի փոշի.

դաս 30. սուրճով ըմպելիքներ. շոկոլադա-
կաթնային ըմպելիքներ. սուրճ. կակաո 
(ալկալացված, փոշու տեսքով, հատիկավոր 
կամ ըմպելի). շոկոլադային ըմպելիքներ. թեյ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շաքար. կոնֆետներ. 
կաթնային հաբեր (քաղցրավենիք). մեղր. 
ոսկե օշարակ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. հաց. քաղցրավենիք 
և հրուշակեղեն. վարսակի փաթիլներ. 
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. 
հացահատիկային արտադրանք. սոյայի 
ալյուր. բրինձ. սագո. ցորենի ալյուր. արագ 
(ակնթարթային) եփվող լապշա. բրնձի լապշա. 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. սննդային 
օսլա. պաղպաղակ. սննդային սառույց. մրգային 
սառույց. աղ. քացախ. սոյայի սոուս. համեմունք. 
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մանանեխ. ձկնային սոուսներ. խմորիչներ. 
մակարդներ. անուշաբույր պատրաստուկներ 
սննդի համար. սննդային էսենցիա (բնահյութ), 
բացառությամբ եթերային էսենցիաների և 
եթերային յուղերի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սնձան (սպիտակուցային նյութ). բրնձի ալյուր. 
պաղպաղակի փոշի. կաթով թեյ (ոչ կաթի 
հիմքով).

դաս 32. գարեջուր. բրնձի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
գարեջրի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. սպորտային ըմպելիքներ. էներգետիկ 
ըմպելիքներ. գազավորված ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպե-
լիքներ. ջրեր (ըմպելիքներ). լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). կարբոնացված 
ջուր. սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. սոդայաջուր. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված 
ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ. կվաս (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիք). սմուզիներ (մրգերի 
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով 
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. կոլաներ (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ). կաթնաթթու 
պարունակող մրգային ըմպելիքներ (ոչ 
կաթնային). թորած ջուր (ըմպելիք). թորած խմելու 
ջուր. մաքրած ջուր (ըմպելիք). բանջարեղենի 
հիմքով ըմպելիքներ. լոբազգիների հիմքով 
ըմպելիքներ. ֆերմենտացված ըմպելիք 
աղացած լոբազգիներից. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. շարբաթ (ըմպելիք)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190831  (111) 29467
(220) 25.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 25.04.2029
(730) Ռայմոնդ Հարիթունի Ավասափայան, 
Երևան, Վերին Անտառային փ., շ. 19Բ, բն. 14, AM 

(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. սննդային քացախ:

____________________

(210) 20190833 (111) 29468
(220) 25.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 25.04.2029
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 05. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց 
հրաժարվելու համար. նիկոտինային 
սպեղանալաթ ծխելուց հրաժարվելու համար.

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ  
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
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նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից:

____________________

(210) 20190842 (111) 29469
(220) 26.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 26.04.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

օղի. փրփրուն գինի:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190844 (111) 29470
(220) 26.04.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 26.04.2029
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
34/1, բն. 30, AM 

(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20190947  (111) 29471
(220) 08.05.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 08.05.2029
(730) «Ազգային իրավաբանական ծառայու-
թյուն» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 45, 4-րդ հարկ, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «Personal Lawyer» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ կապույտ և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ների մատուցում. միջնորդություն վեճերը լուծելու 
հարցում. արբիտրաժի ծառայություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականու-
թյան հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
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բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար. իրավաբանական հետա զոտու-
թյուններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. ծրագրային ապահովման 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու-
թյուններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծ ման ծառայություններ. իրավաբանական 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. երրորդ 
անձանց համար պայմանագրերի համա-
ձայնեցման հետ կապված իրավաբանական 
ծառայություններ. իրավաբանական խորհրդա-
տվություն մրցույթների հայտերին արձա-
գանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ) ծրա-
գրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. իրավաբանական հսկողության 
ծառայություններ. փաստաբանական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20190949 (111) 29472
(220) 08.05.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 08.05.2029
(730) «ԱյբոլիտՄոբի» ՍՊԸ, Երևան, Մամի-
կոնյանց 54/1, բն. 9, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

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

դաս 35. հեռախոսների, սմարթֆոնների, 
պլանշետների, համակարգչային տեխնիկայի, 
մանր և միջին կենցաղային տեխնիկայի, 
հեռուստացույցների, աքսեսուարների, տեսա-
խցիկների, սմարթ սարքերի, դրոնների, 
խաղալիքների վաճառք.

դաս 37. հեռախոսների, սմարթֆոնների, 
պլանշետների, համակարգչային տեխնիկայի, 
մանր և միջին կենցաղային տեխնիկայի, 
հեռուստացույցների, սմարթ սարքերի, 
աքսեսուարների վերանորոգում:

____________________

(210) 20190950 (111) 29473
(220) 08.05.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 08.05.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս 
Գևորգյան, Աշտարակ, Ղափանցյան 32, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. մշակված լոբազգիներ. մշակված 

ոսպ. մշակված ոլոռ. սննդային յուղ. սննդային 
ճարպեր. կարագ. սփրեդ. մարգարին.

դաս 30. մշակված հնդկաձավար. սննդային 
ձավարներ. մակարոնեղեն։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190978 (111) 29474
(220) 13.05.2019 (151) 29.08.2019
   (181) 13.05.2029
(730) «Բեքեռս» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցու 12, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ ռեստորանների ծառայություններ, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ, սրճարանների ծառայություն-
ներ, նախաճաշարանների ծառայություններ, 
բարերի ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/1 

02 .09 . 20 19

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  4903  19.07.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

  4904  11.08.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

  5295  11.08.2029 Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

  5422  16.08.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

  5423  16.08.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

  5438  26.11.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

  5643  20.10.2029 Վայեթ ԼԼՔ, US

  14424  16.02.2029 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

  14633  02.06.2029 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM

  14673  27.07.2029 «Գյումրի Քոմերշլ Սենթր» ՍՊԸ, Գյումրի, Գ.Նժդեհի 1/5, AM

  14931  24.09.2029 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

  14959  12.08.2029 «Օբուխով» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Էմինի 131/1, AM

  14989  23.11.2029 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

  15020  12.10.2029 «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

  15092  24.08.2029 Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

  15118  06.08.2029 «Քարարտ» ՓԲԸ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Արցախյան փ. 120, AM

  15120  06.08.2029 «Քարարտ» ՓԲԸ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Արցախյան փ. 120, AM

  15143  25.09.2029 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

  15210  10.09.2029 Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, CH

  15211  09.10.2029 Մեգասել Ինթերնեշնլ Քամփնի Լիմիթիդ, TH

  15251  20.11.2029 «Էլբատ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, Շարուրի 37/29, AM

  15264  05.08.2029 Քոփարթ, Ինք, Դելավերի նահանգ, US

  15751  01.02.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

  16286  10.08.2030 «Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս» ՓԲԸ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 29, բն. 8, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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№ 09/1 
02 .09 . 20 19

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23F 3/00            3325  A

A23L 2/00            3326  A

C04B 24/00         3327  A

C04B 28/00         3327  A

C04B 14/00          3327  A

C04B 111/00         3327  A

C12N 1/00            3328  A

C12P 13/00          3328  A

C12P 7/00            3329  A

C12N 1/00            3329  A

G01R27/00          3330  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 09/1 
02 .09 . 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 2264
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12890
73 (1) Իրավատեր  Սալսաս դե Ժալիսկո 
Կակու, Ս.Ա. դե Ց.Վ., Calle Guillermo Gonzalez 
Camarena No. 800-Piso 4, Colonia Santa Fe, Del-
egacion Alvaro Obregon Ciudad de Mexico, C.P. 
01210, MX
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սփայսի 
Լիքվիդ, Ինք., 989 Sixth Avenue, City of New 
York, State of New York 10018, United States of 
America, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         13.08.2019

____________________

Գրանցում No 2265
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14960, 14954, 14861, 
14214, 14213, 10932, 13882, 13886, 13924, 
14183, 13892
73 (1) Իրավատեր  «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մեգա ֆուդ» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         15.08.2019

____________________

Գրանցում No 2266
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25765
73 (1) Իրավատեր  «Վելլար» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի 1Բ, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սինեմասթար 
քոմփանի» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնակաբերդի 
խճ. 3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          19.08.2019

____________________

Գրանցում No 2267
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28924
73 (1) Իրավատեր  Ռաֆայել Պապոյան, 
Երևան, Ավան, Խուդյակով փ., տուն 38, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ռաֆայել 
Պապոյան, Համլետ Պապոյան, Երևան, Ավան, 
Խուդյակով փ., տուն 38, AM, Երևան, Ավան, 
Խուդյակով փ., տուն 38, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          21.08.2019

____________________

Գրանցում No 2268
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14284, 24663
73 (1) Իրավատեր  Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու 
Ջերսի նահանգի կորպորացիա, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԼայֆՍքան 
ԱյՓի Հոլդինգս, ԼԼՔ, ը Դելավերի լիմիթիդ 
լիաբիլիթի քամփնի, 360 North Crescent Drive, 
Beverly Hills, California 90210, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          22.08.2019

____________________
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№ 09/1 
02 .09 . 20 19

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3063       15.02.2019
3135       15.02.2019

3177        14.02.2019

3178        12.02.2019

3183       08.02.2019

3184       16.02.2019

3185      15.02.2019

3196       16.02.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   193U          26.12.2018
   402U          25.12.2018
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№ 09/1 
02 .09 . 20 19

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
331S                10.02.2019

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ
Օգտակար մոդելի արտոնագրի գործողության վերականգնման մասին 

Сведения
о восстановлении действия патента на полезную модель

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 417U 28.08.2019թ. 29.08.2019թ.

2 387 U 28.08.2019թ. 29.08.2019թ.



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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№ 09/1 
02 .09 . 20 19

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2019.01 (11) 3325 (13) A
A23F 3/00

(21) AM20190063 (22) 23.05.2019
(72) Карен Степанян (AM) 
(73) Карен Степанян (AM) 
(54) Детский травяной чай
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к детским 
травяным чаям.

Чай включает листья мяты, листья тимьяна, 
листья стевии, листья укропа, цветки ромашки, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас.%: листья мяты - 29.0-31.0; листья тимьяна 
- 19.0-21.0; листья стевии - 29.0-33.0; листья 
укропа - 7.0-9.0; цветки ромашки - 11.0-13.0. 

Улучшаются вкусовые, целебные и 
бодрящие свойства чая, а также улучшает 
здоровье детей.  
(74) А. Керян

____________________

(51) 2019.01  (11) 3326 (13) A
A23L 2/00

(21) AM20190062 (22) 16.05.2019
(72) Карен Степанян (AM) 
(73) Карен Степанян (AM) 
(54) Безалкогольный энергетический напиток
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к составу 
безалкогольного энергетического напитка. 

Напиток включает листья тимьяна, плоды 
шиповника, цветки саган дайлы, листья стевии, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас.%: листья тимьяна - 2.8-4.3; плоды 
шиповника - 88.0-90.0; цветки саган дайлы  - 
3.1-3.6; листья стевии - 3.5-4.8. 

Улучшаются вкусовые, целебные и 
бодрящие свойства энергетического напитка.  
(74) А. Керян

____________________

(51) 2019.01  (11) 3327 (13) A
C04B 24/00
C04B 28/00
C04B 14/00
C04B 111/00

(21) AM20190064 (22) 29.05.2019
(72) Рафик Алексанян (AM) 
(73) Рафик Алексанян (AM) 
(54) Бетонная смесь
(57) Изобретение относится к производству 
строительных материалов, в частности к составу 
бетонных смесей, и может быть использовано 
при изготовлении всех видов бетонных и 
железобетонных конструкций.

Бетонная смесь содержит портландцемент, 
песок, щебень и воду.  В качестве щебня 
используют зерна, ограниченные гладкими 
поверхностями натуральных камней. 

Увеличивается прочность конструкций.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2019.01  (11) 3328 (13) A
C12N 1/00
C12P 13/00

(21) AM20180018 (22) 23.02.2018
(72) Андраник Варданян (AM), Армен Агаджанян 
(AM), Аничка Овсепян (AM), Ашот Сагиян (AM) 
(73) РА НАН Научно-производственный 
центр “Армбиотехнология” государственная 
некоммерческая организация, 0056, Ереван, 
Гюрджяна 14 (AM) 
(54) Способ микробиологического получения 
водорастворимого меланина
(57) Изобретение относится к области 
био технологии, в частности, к способу 
микробиологического получения водораство-
римого меланина.

На питательной среде выращивают штамм 
Bacillus thuringiesis subsp. gailerine BTGKI-70, 
полученным посевным материалом культивируют 
меланин, отделяют его от культуральной 
жидкости и очищают. Культивирование 
проводят на питательной среде, имеющий 
следующий состав, мас. %: гидролизат рыбьей 
муки – 12; пептон – 1; CuSO4 – 0,0005; MnCI2 

и ZnSO4 – 0,0005, в процессе культивирования 
коэффициент массообмена (KLa), температуру и 
pH поддерживают соответственно при значениях 
90-220ч-1, 30-32°C и 7,5-8,8. Меланин отделяют 

Сведения о выданных патентах
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от культуральной жидкости и очищают методом 
мембранной фильтрации.

Повышается выход меланина и сокра-
щается продолжительность процесса получения 
меланина.

____________________

(51) 2019.01  (11) 3329 (13) A
C12P 7/00
C12N 1/00

(21) AM20190049 (22) 22.04.2019
(72) Седрак Казарян (AM), Рузанна Пароникян 
(AM), Иветта Назарян (AM), Асмик Акопян (AM), 
Ирен Бархударян (AM), Жанна Алавердян (AM) 
(73) “Научно-технологический центр органи-
ческой и фармацевтической химии НАН РА” 
ГНКО, 0014, Ереван, Азатутян 26 (AM) 
(54) Цинковые соли производных бензоил-
γ-аминомасляной кислоты, проявляющие 
нейротропные свойства
(57) Синтезированы биологически активные 
производные γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) 
– новые цинковые соли пара-этокси-бензоил-
ГАМК (CK-197), пара-бутокси-бензоил-ГАМК 
(CK-198) и пара-изобутокси-бензоил- ГАМК 
(CK-199), которые проявляют нейротропные, в 
особенности, противосудорожные и некоторые 
психотропные свойства.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3330 (13) A
G01R27/00

(21) AM20190053 (22) 02.05.2019
(72) Борис Мамиконян (AM), Татул Меликян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, М. 
Мкртчян 2, (AM), Татул Меликян, 3103, Гюмри, 
М. Мкртчян 2, (AM) 
(54) Способ определения добротности катушки 
индуктивности
(57) Изобретение относится к электро-
измерительной технике, в частности – к 
определению параметров электрических цепей 
с переменным током.

Согласно способу определения добротности 
катушки индуктивности с катушкой индук-
тивности, источником переменного тока и 
опорным резистором образуют измерительную 
цепь. Цепь питают переменным током. 
Опорный резистор включают между первым 
зажимом источника переменного тока и 
общим проводом. Катушку индуктивности 
включают между вторым зажимом источника 
переменного тока и общим проводом. Измеряют 
угол фазового сдвига между напряжениями 
опорного резистора и катушки индуктивности 
а затем определяют добротность катушки по 
предлагаемой формуле. 

Упрощается способ определения доброт-
ности катушки индуктивности, 1 ил.

____________________
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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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