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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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

(51) 2020.01  (11) 3420 (13) A
A44C 17/00
B23P 5/00

(21) AM20200078 (22) 04.09.2020
(72) Արմեն Գալստյան (AM) 
(73) Արմեն Գալստյան, 2412, Նոր Հաճն, 
Սպորտային փող. 3, բն. 19 (AM) 
(54) Ոսկերչական իրերի վրա թանկարժեք 
քարերի տեղադրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ոսկերչական 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ 
ոսկեր  չական իրերի վրա թանկարժեք քարերի 
տեղա դրման եղանակներին և կարող է 
կիրառվել թանկարժեք քարերով՝ տարբեր 
ուրվագծեր ունեցող պատկերով, ծածկագրով, 
խորհրդանիշով անհատական և բացառիկ իրեր 
պատրաստելու համար:

Թանկարժեք քարերը տեղադրում են 
ոսկերչական իրի վրա համաձայն նախագծված 
ձևի և փոխդասավորվածության, որպես 
թանկարժեք քարեր օգտագործում են 
ադամանդներ, որոնք տեղադրում են իրի 
վրա՝ հաշվի առնելով դրանց լուսածորման 
հզորությունը, ընդ որում, ուժեղ և շատ ուժեղ 
լուսածորման հզորություն ունեցող քարերն 
օգտագործում են պատկեր, ծածկագիր 
կամ խորհրդանիշ ստեղծելու համար, իսկ 
լուսածորման հատկություն չունեցող քարերը՝ 
որպես ֆոն: 

Ապահովվում է բացառիկ և անհատական 
ոսկերչական իրերի պատրաստումը, որոնց մեջ 
անդրամանուշակագույն լույսի ներքո կարելի է 
դիտել տարբեր ուրվագծեր ունեցող պատկեր, 
ծածկագիր կամ խորհրդանիշ, 16 նկ.:

____________________

(51) 2020.01  (11) 3421 (13) A
A61K 35/00

(21) AM20200079 (22) 07.09.2020
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 

(54) Վերին շնչուղիների հիվանդությունների 
բուժման բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործությանը, 
մասնավորապես՝ հակաբորբոքային, վերա-
կանգնող և հակամանրէային հատկություններ 
ունեցող բուսական ծագման քթի կաթիլների 
բաղադրակազմին:

Բաղադրանյութը ներառում է անես-
տեզին, մեղր, ակնամոմ, թորած ջուր, 
էթիլային սպիրտ և բիոակտիվացրած 
հալվեի հյութ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).   
անես տեզին՝ 0.5-2.0, մեղր՝ 8.0-11.0, ակնամոմ՝ 
0.5-2.0, թորած ջուր՝ 18.0-21.0, էթիլ սպիրտ՝ 
8.0-11.0 և բիոակտիվացրած հալվեի հյութ՝ 
մնացածը:

Ընդլայնվում է քթի կաթիլների տեսականին: 
____________________

(51) 2020.01  (11) 3422 (13) A
A61K 36/00

(21) AM20200084 (22) 14.09.2020
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Անի Միքայելյան 
(AM), Ինարա Նավթալյան (AM), Գոհար 
Պետրոսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Մազերի ամրացման և աճի խթանման 
միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է կոսմետոլոգիայի 
ոլորտին, մասնավորապես՝ մազերի ամրացման 
և աճի խթանման միջոցին: 

Միջոցը ներառում  է գերչակի յուղ,  
ակնամոմ,  կծու տաքդեղի աղացվածք և 
էթիլային սպիրտ, հազրվարդի եթերայուղ 
և կոկոսի յուղ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ. զանգվ %. գերչակի յուղ՝ 
55.0-65.0, ակնամոմ՝ 1.0-10.0, կծու տաքդեղի 
աղացվածք՝ 2.5-3.05, հազրվարդի եթերայուղ՝ 
9.0-11.0, կոկոսի յուղ՝ 4.5-6.0, էթիլային սպիրտ՝ 
մնացածը: 
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Արդյունավետ կերպով կանխարգելվում 
է մազաթափությունը և ընդլայնվում մազա-
թափության դեմ կոսմետիկ միջոցների 
տեսականին: 

____________________

(51) 2020.01  (11) 3423 (13) A
A61K9/00
A61K35/00

(21) AM20200080 (22) 07.09.2020
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Անի Միքայելյան 
(AM), Նանար Ավանեսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության հակաբոր-
բոքային քսուք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես` համակցված ազդեցության 
հակաբորբոքային քսուքներին:

Համակցված ազդեցության քսուքը ներա-
ռում է հազերվարդի, կարմիր կծու տաքդեղի, 
սպանդի սպիրտային լուծույթներ և ակնամոմի 
ու դիմեքսիդին 1։5 հարաբերակցությամբ 
վերցված լուծույթ, բաղադրամասերի  հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. հազերվարդի 
սպիրտային լուծույթ՝ 5.5-7.0, կարմիր կծու 
տաքդեղի սպիրտային լուծույթ՝ 5.5-7.0, սպանդի 
սպիրտային լուծույթ՝ 5.5-7.0, ակնամոմի և 
դիմեքսիդին 1։5 հարաբերակցությամբ վերցված 
լուծույթ՝ մնացածը:

Ընդլայնվում է համակցված ազդեցության 
հակաբորբոքային քսուքների տեսականին: 

____________________

(51) 2020.01  (11) 3424 (13) A
A61K9/00

(21) AM20200081 (22) 07.09.2020
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Անի Միքայելյան 
(AM), Ինարա Նավթալյան (AM), Նանար 
Ավանեսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության հակաբոր-
բոքային քսուք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես` համակցված ազդեցության 
հակաբորբոքային քսուքներին:

Համակցված ազդեցության քսուքը ներա-
ռում է սպերմացետ, ադամախնձորի հյութ, 
ծիրանենու խեժ, կակաոյի յուղ և հազերվարդի  
եթերայուղ, բաղադրամասերի  հետևյալ հարա-
բերակցությամբ, զանգվ. %. սպերմացետ՝ 18.0-
21.0, ծիրանի խեժ՝ 18.0-21.0, կակաոյի յուղ՝ 
7.0-10.0, հազերվարդի եթերայուղ՝ 0.5-2.0, 
ադամախնձորի հյութ՝ մնացածը: 

Ընդլայնվում է համակցված ազդեցության 
հակաբորբոքային քսուքների տեսականին:  

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21
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№ 12/2   1 6 . 1 2 . 2020

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 599 (13) U
A47G 21/00

(21) AM20200077U (22) 03.09.2020
(72) Արման Թոռչյան (AM), Ռուդիկ Զաքարյան 
(AM) 
(73) Արման Թոռչյան, 0047, Երևան, Նորք 
Մարաշ 13-րդ փող., 26/1 (AM), Ռուդիկ 
Զաքարյան, 0060, Երևան, Ավան, Չարենց 
թաղամաս 29, բն. 41 (AM) 
(54) Ըմպելիք խմելու ձողիկ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
սննդարդյու նաբերությանը, մասնավորապես՝ 
խմելու ձողիկներին։

Ըմպելիք խմելու ձողիկը պատրաստված 
է պոլիպրոպիլենից։ Ձողիկը արտաքին 
մակերևույթին ունի 0,1-1,0 սմ հաստությամբ 
սառցե շերտ, ընդ որում, սառցե շերտի ստորին 
ծայրամասը գտնվում է ձողիկի ստորին 
ծայրամասից 0,5-2,0 սմ հեռավորության 
վրա։ Ուղիղ ձողիկի դեպքում սառցե շերտի 
վերին ծայրամասը գտնվում է ձողիկի վերին 
ծայրամասից 4,0-6,0 սմ հեռավորության վրա։ 
Ծալքավոր հատվածով ձողիկի դեպքում սառցե 
շերտի վերին ծայրամասը գտնվում է ձողիկի 
ծալքավոր հատվածի ստորին ծայրամասից 
0,5-1,5 սմ հեռավորության վրա։ Սառցե շերտը 
ներառում է սննդային գունային և/կամ համային 
հավելանյութ։ 

Ընդլայնվում են հեղուկներ խմելու 
համար ձողիկների հնարավորությունները և 
ապահովվում է խմելու ընթացքում ըմպելիքի 
սառեցումը, 2 նկ.։

____________________

(51) 2020.01 (11) 600 (13) U
A61K 9/00

(21) AM20200085U (22) 14.09.2020
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Անի Միքայելյան 
(AM), Ինարա Նավթալյան (AM), Գոհար 
Պետրոսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
մաշկի խնամքի միջոցներին:

Միջոցը ներառում է սպերմացետ, 
գլիցերին, ռեհանի էքստրակտ, կոկոսի յուղ 
և եղեսպակի սերմնայուղ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ.  %). 
սպերմացետ՝ 10.0-35.0, գլիցերին՝ 8.0-10.0, 
ռեհանի էքստրակտ՝ 8.0-10.0, կոկոսի յուղ՝ 
10.0-35.0 և եղեսպակի սերմնայուղ՝ 18.0-21.0:

Ընդլայնվում է մաշկի խնամքի միջոցների 
տեսականին և ապահովում դրանց բարձր 
արդյունավետությունը:

____________________

(51) 2020.01  (11) 601 (13) U
G09F 9/00

(21) AM20190070U (22) 12.06.2019
(72) Արմեն Եփրեմի Նազարյան (AM) 
(73) Արմեն Եփրեմի Նազարյան, 1107, ք. 
Վաղարշապատ, Մեխակյան 60 (AM) 
(54) Փոփոխվող պատկերով լուսային սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է լուսային 
փոփոխվող պատկերով գովազդային 
սարքերին, մասնավորապես պատկերների 
շարժունակության տպավորություն ստեղծող 
սարքերին։

Փոփոխվող պատկերով լուսային սարքն 
ունի ռելեի օգնությամբ փոխանջատվող երկու 
լույսի աղբյուր և պատկերների ձևավորման 
մակերևույթ: Սարքի լույսի աղբյուրները 
կիսահաղորդիչային լուսադիոդներ են: 
Յուրաքանչյուր լույսի աղբյուր ունի ալյումինե 
հովացման ռադիատոր, որի միջոցով լույսի 
աղբյուրներն ամրակցված են լուսաբաժան 
պատերով արտապատկերիչների մեջ: 
Արտապատկերիչները կազմված են 
հաջորդաբար տեղակայված ոսպնյակից, 
պատկերը կրող լուսապնակից և 
ֆոկուսացնող ոսպնյակից: Պատկերների 
ձևավորման մակերևույթը լուսաթափանց 
է: Արտապատկերիչները տեղակայված են 
միմյանց նկատմամբ այնպիսի անկյան տակ, 
որ երկու արտապատկերիչից պատկերը 
արտապատկերվի պատկերի ձևավորման 
լուսաթափանց մակերևույթի միևնույն տեղում:

Բարձրացվում է շարժական պատկերների 
ցայտունությունը և պայծառությունը, 3 նկ.:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 543 (13) S 
(21) 20200015  (22) 27.05.2020
(72) Արտյոմ Ավետիսյան (AM) 
(73) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Գալոյան
(54) Ստենդ-դոզատոր
(55) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20191637  (111) 31823
(220) 12.08.2019 (151) 14.12.2020
   (181) 12.08.2029
(730) «Սիվիլ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Զովունի 
39, շ. 48/1, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «պահնորդական ծառայություն» գրա ռումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ մոխրագույն, շագանակագույն, 
սև, սպիտակ, կապույտ և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. պահնորդական ծառայություններ:
____________________

(210) 20191846  (111) 31824
(220) 11.09.2019 (151) 14.12.2020
   (181) 11.09.2029
(730) Փալլ Քորփորեյշն, US 
(442) 01.10.2019
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 6. ծակոտկեն համաձուլվածքներ 

և մետաղներ, մասնավորապես՝  ծակոտկեն 
չժանգոտող պողպատ. մետաղյա 
կիսապատրաստվածքներ, ներառյալ՝ երկաթյա 
և ոչ երկաթյա մետաղալարերով հյուսված 
ցանցաթիթեղներ, կարծր մետաղալարերով 
հյուսված ցանցաթիթեղներ օդանավի 
ծակոտկեն մասերի, օրինակ` տուրբինի 
այրման խցիկի կառավարման մակերևույթի 
պատրաստման համար.

դաս 7. զտիչներ, զտիչների մասեր, 
զտիչների հավաքածուներ և թաղանթային 
զտիչներ շարժիչների համար. զատիչներ 
շարժիչների համար. զտիչներ, զտիչների մասեր, 
զտիչների հավաքածուներ և թաղանթային 
զտիչներ  վերամշակող արդյունաբերության 
համար. զտիչներ, զտիչների մասեր, զտիչների 
հավաքածուներ և թաղանթային զտիչներ 
օդատիեզերական արդյունեբերության համար, 
հեղուկի պոմպեր, ջրի մաքրման սարքեր. 

դաս 9. զտիչներ, զտիչների մասեր, 
զտիչների հավաքածուներ և թաղանթային 
զտիչներ նախատեսված էլեկտրատեխնիկական  
սարքերի և սարքավորումների համար. զտիչներ 
և թաղանթային զտիչներ նախատեսված չափիչ 
և վերահսկող սարքերի և գործիքների համար. 
հեղուկի վերլուծության համար հավաքածու-
ներ, զտիչներ, զտիչների մասեր, զտիչների 
հավաքածուներ և թաղանթային զտիչներ 
լաբորատոր աշխատանքներում օգտագործելու 
համար, հատկապես կենսատեխնոլոգիայի 
ոլորտում. ծակոտիների չափիչներ, զտիչներ 
և ուլտրաձայնային թեստերներ. զտիչներ, 
զտիչների մասեր, զտիչների հավաքածուներ 
և թաղանթային զտիչներ նախատեսված 
գիտական, գեոդեզիական և էլեկտրական 
սարքավորումների և գործիքների, ինչպես 
նաև մոնիտորինգի սարքավորումների և 
գործիքների, չափիչ և ստուգիչ սարքերի 
և գործիքների համար. հեղուկի չափման, 
հայտնաբերման և հսկման սարքեր, դրանց 
մասեր և կցամասեր, ներառյալ՝ հիդրավլիկական 
միակցիչներ (կամ միակցիչներ կամ ճիրաններ, 
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ճնշազգայուն փականներ, հոսքի նկատմամբ 
զգայուն փականներ, համակցված ճնշման 
և ջերմաստիճանի նկատմամբ զգայուն 
փականներ, հոսքի ցուցիչներ, չափիչներ և 
անջատիչներ. հեղուկի ճնշումը հայտնաբերող 
ցուցիչներ, ներառյալ՝ դիֆերենցիալ ճնշման 
ցուցիչներ և ճնշման նկատմամբ զգայուն 
անջատիչներ. ջերմաստիճանի ցուցիչներ և 
վերահսկիչներ. փորձարկման սարքավորում, 
մասնավորապես՝ սարքեր պղպջակների կետի 
մեթոդի կիրառմամբ. ծակոտկեների չափիչներ, 
փորձարկող սարքավորում զտիչների համար 
և ուլտրաձայնային փորձարկման և մաքրման 
սարքավորումներ և համակարգեր.

դաս 10. զտիչներ, զտիչների մասեր, 
զտիչների հավաքածուներ և թաղանթային 
զտիչներ վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքավորումների համար. զտիչներ մարմնի 
հեղուկների համար. արյան զտիչներ, 
ներերակային հեղուկի զտիչներ. բժշկական 
գազի զտիչներ, զտիչներ, զտիչների մասեր, 
զտիչների հավաքածուներ և թաղանթային 
զտիչներ ախտորոշման և կենսաբժշկական 
նպատակների համար. ներարկիչ պոմպեր 
հիվանդին  հեղուկ ներարկելու կամ  նրա 
օրգանիզմից հեղուկ դուրս բերելու համար. 
ներերակային ինֆուզիոն համակարգից օդ կամ 
գազ հեռացնելու  սարքեր. ստուգիչ  փականներ՝ 
ներարկիչ պոմպերի հետ օգտագործման 
համար, ջերմա-խոնավափոխանակիչներ՝ շնչա-
ռական ապարատների հետ օգտագործման 
համար.

դաս 11. զտիչներ, զտիչների մասեր, 
զտիչների պատյաններ, զտիչների հավա-
քածուներ, թաղանթային զտիչներ և 
դրանց մասեր, բոլորը հեղուկների համար, 
լուսավորման, տաքացման, շոգեգոյացման, 
ջերմամշակման, չորացման, սառեցման, 
օդափոխման և ջրամատակարարման 
սարքա վորման և սանիտարատեխնիկական 
համակարգերի համար. հեղուկի պոմպեր 
հոսաջրերի մաքրման,  ջրահեռացման և ջրի 
մաքրման սարքերի համար. ջրի փափկեցման 
սարքեր (հանքային նյութերից մաքրելու 
համար), ջրի որակը լավացնող սարքեր 
և փականներ դրանց համար. զտիչների 
պատյաններ. ապահովիչ կափույր ունեցող 

զտիչների հավաքածու, պտուտահողմային 
զատիչ զտիչներ, յուղահեռացնող զտիչներ, 
հեղուկի պոմպեր կոյուղաջրերի մաքրման և 
ջրահեռացման համակարգերի համար. ջրի 
մաքրման սարքեր և դրանց մասեր. պարկով 
զտիչների պատյաններ արդյունաբերական 
հեղուկ  քարթրիջների համար. հեղուկի 
չափման, հայտնաբերման և կառավարման 
սարքեր, մասնավորապես հիդրավլիկական 
միակցիչներ (կամ միակցիչներ կամ ճիրաններ),  
ճնշազգայուն փականներ, հոսանքի նկատմամբ 
զգայուն փականներ, ճնշման և ջերմաստիճանի 
նկատմամբ զգայուն փականներ, հոսքի 
ցուցիչներ, չափիչներ և անջատիչներ. հեղուկի 
հայտնաբերման ցուցիչներ, մասնավորապես՝ 
ավելցուկային ճնշման ցուցիչներ, ճնշազգայուն 
անջատիչներ. ջերմաստիճանի արձագանքման 
և կառավարման սարքեր. ապահովիչ 
կափույրներ ունեցող զտիչների հավաքածոներ. 
զտիչներ պատրաստված բարակ հյուսված 
մետաղալարերից, զտիչներ պատրաստված 
հաստ հյուսված մետաղալարերից. 
մակարդիչներ. նավթահեռացնող զտիչներ, 
ջրամշակման  համակարգեր, մասնավորապես՝ 
ջրի փափկեցուցիչներ, ջրի լավորակիչներ, 
դրանց համար նախատեսված կափույրներ. 
ցելյուլոզայից պատրաստած զտիչներ՝ օդի, 
ջրի զտման, ինչպես նաև ըմպելիքների 
պատրաստման ընթացքում օգտագործվող 
հեղուկների և դեղամիջոցների պատրաստման 
ընթացքում օգտագործվող հեղուկների 
զտման համար. ծակոտկեն պլաստիկ նյութից 
պատրաստած զտիչներ՝ օդի, ջրի զտման, 
ինչպես նաև ըմպելիքների պատրաստման 
ընթացքում օգտագործվող հեղուկների և 
դեղամիջոցների պատրաստման ընթացքում 
օգտագործվող հեղուկների զտման համար. 
միկրոծակոտիների շերտեր ունեցող զտիչներ՝ 
օդի, ջրի, ըմպելիքների պատրաստման 
ընթացքում օգտագործվող հեղուկների, 
ինչպես նաև դեղամիջոցների պատրաստման 
ընթացքում օգտագործվող հեղուկների 
զտման համար. թաղանթային զտիչներ՝ 
օդի, ջրի զտման, ինչպես նաև ըմպելիքների 
պատրաստման ընթացքում օգտագործվող 
հեղուկների ու դեղամիջոցների պատրաստման 
ընթացքում օգտագործվող հեղուկների 
զտման համար. օդորակման և ջեռուցման 
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սարքավորումներ, ջերմաէլեկտրական օդորակ-
ման սարքավորումներ և համակարգեր, 
սառեցման համակարգեր և դրանց մասեր 
և կցամասեր. ջերմափոխանակիչներ, բացի 
մեքենայի մասերից.

դաս 12. ծակոտեն համաձուլվածքներ 
և մետաղներ, մասնավորապես ծակոտկեն 
չժանգոտվող պողպատ, գունավոր և ոչ 
գունավոր հյուսված մետաղալարերից  թիթեղ-
ներ և  կոշտացված հյուսված մետաղալարերից 
թիթեղներ, որպես ինքնաթիռի մասեր.  
ջերմափոխանակիչներ  արդյունաբերական և 
օդատիեզերական ապարատների համար. գազի 
մատուցման և վերականգման համակարգեր՝ 
օդով տեղափոխվող տրանսպորտային 
միջոցների համար, դրանց մասեր և կցամասեր.

դաս 37. զտիչների և   թաղանթային 
զտիչների  պատվերով արտադրություն, 
հատկապես իմունոդիագնոստիկայի ոլորտում 
օգտագործման համար.

դաս 42. հեղուկի վերլուծման ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ զտիչ սարքերի նախագծման և 
կատարելագործման ոլորտում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192186  (111) 31825
(220) 28.10.2019 (151) 14.12.2020
   (181) 28.10.2029
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա    գույն և նարնջագույն գունային համակ-
ցու թյամբ:

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ 

կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. կրակայրիչներ. լուցկի. ծխելու 
պիտույքներ. ծխախոտաթուղթ. սիգարետների 
գլանակներ. ֆիլտրեր սիգարետների համար.  
սիգարետներ փաթաթելու գրպանի սարքեր. 
ծխախոտը թղթի գլանակների մեջ լցոնելու 
համար ձեռի սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետ-
ներ. քարթրիջներ էլեկտրոնային սիգարետ ների 
համար. էլեկտրոնային  սիգարետների համար 
նախատեսված քարթրիջներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային  սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտ տաքացնելու համար սարքեր և 
սարքերի մասեր. ծխախոտի փոխարինիչներ 
ինհալացիայի համար. ծխախոտի 
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ. 
արկղեր սիգարների համար. տուփեր 
սիգարների համար. սնյուս ծխախոտով. 
ծխախոտ պարունակող քթախոտ. սնյուս առանց 
ծխախոտ. ծխախոտ չպարունակող քթախոտ. 
ծխախոտի քսակներ առանց նիկոտին ոչ 
բժշկական նպատակների համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192509  (111) 31826
(220) 06.12.2019 (151) 14.12.2020
   (181) 06.12.2029
(730) «Դամառ» ՓԲԸ, Երևան, Օրբելի 
եղբայրներ 45, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «ԲԻԶՆԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն:
____________________
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(210) 20192521  (111) 31827
(220) 06.12.2019 (151) 14.12.2020
   (181) 06.12.2029
(730) «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 
փ.19, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

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

դաս 3. օծանելիք. կոշիկների խնամքի 
միջոցներ.

դաս 9.ակնոցների շղթաներ. ակնոցների 
նրբաքուղեր. ակնոցներ (օպտիկա). ակնոցների 
ապակիներ. ակնոցների շրջանակներ. 
քթակնոցներ (պենսնե). ակնոցների պատ-
յաններ. արևապաշտպան ակնոցներ. 
սպորտային ակնոցներ. 3D ակնոցներ. սմարթ-
ակնոցներ.

դաս 14. մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). ականջօղեր. վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). շղթաներ (թանկարժեք իրեր). ժամա-
ցույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). էլեկտրական ժամացույցներ. 
փողկապ ների սեղմիչներ. մեդալներ. 
մեդա լիոններ (թանկարժեք իրեր). ձեռքի 
ժամացույցներ. տուփեր ազնիվ մետաղներից. 
թևքաճարմանդներ. գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր). փողկապների գնդասեղներ. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. օղակներ 
բանալիների համար (անջատովի օղակներ 
կախազարդերի կամ
դեկորատիվ զարդերի համար ). զարդատուփեր. 
նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
գլխազարդեր.

դաս 16. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
ինքնահոս գրիչներ. անձնագրերի կազմեր.

դաս 18. դրամապանակներ. անվավոր 
տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. պայուսակներ 
ալպինիստների համար. տուրիստական 
պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. 
կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) 
փաթեթավորման համար. ճամպրուկներ. 
ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). հովանոցներ. բանալիների 
պատյաններ. սպորտային պայուսակներ. 
մորթեղեն. արևի հովանոցներ.

դաս 20. պատյաններ հագուստի 
համար (պահոց). կախաթևիկներ հագուստը 
տեղափոխելու համար.

դաս 21. ձգակախարաններ հագուստի 
համար. պրկակախաններ. ճտքակոշիկները 
հանելու հարմարանքներ. կոշիկի խոզանակներ. 

դաս 24. գործվածքներ կոշիկների 
տակդիրների համար.

դաս 25. հագուստի օձիքներ. գլխանոցներ 
(հագուստ). գոտիներ (հագուստ). շալեր. 
խալաթներ. սվիտերներ. պուլովերներ. 
շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ). կարճա-
գուլպաներ. կապեր կարճագուլպաների 
համար. կախակապեր. կապեր երկար 
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. 
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
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(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ.կոշիկների կրնկատակեր. 
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում 
է պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների 
ձեռնոցներ. 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. լողա-
զգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական 
կրծկալներ. բացառությամբ թղթից պատրաստ-
վածների. ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. 
սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտրական 
մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր բուտսերի 
համար. սպորտային կիսակոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճ-
կոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. 
թղթե գդակներ (հագուստ). կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. դիմակներ քնելու համար. 
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների 
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարա-
ֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման). 
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ. 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 

նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. կիսակոշիկներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. գուլպաներ (երկար). կոշկեղեն. 
բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի հողաթափներ. 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ 
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). երկարաճիտ 
կոշիկներ. ներքնազգեստ. թասակներ (գլխարկ). 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). կաշվե 
հագուստ. հագուստ արհեստական կաշվից. 
թիկնոցներ. բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
դիմակներ քնելու համար.

դաս 26. ճարմանդներ հագուստի համար. 
սևեռակ – ճարմանդներ. ճարմանդներ 
տաբատակալների համար. ճարմանդներ 
գոտիների համար. ճարմանդներ իրանա-
կալների համար. կայծակ – ճարմանդներ. 
ճարմանդներ կոշիկների համար. կայծակ - 
ճարմանդներ պայուսակների համար. զարդեր 
հագուստի համար. զարդեր կոշկեղենի համար. 
փայլազարդեր հագուստի համար. թևկապեր.

դաս 28.  կառուցելու խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ). նարդի. շախմատ. շախմատի 
տախտակներ. շաշկու տախտակներ.

դաս 29. մուրաբաներ.
դաս 35. առցանց վաճառատեղի տրամա-

դրում գնողներին և ապրանքներ և
ծառայություններ վաճառողներին:

____________________

(210) 20192658 (111) 31828
(220) 24.12.2019 (151) 14.12.2020
   (181) 24.12.2029
(730) «Հիսթորիք հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Հանրապետության 48, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «YEREVAN» և «HOTEL» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20200033 (111) 31829
(220) 14.01.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 14.01.2030
(730) «Շեֆ անգուս» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ 
Քոչարի 5, բն. 34, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «QABAB» բառը և «MASTER CLASS» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. արագ սնունդով ապահովման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ քաբաբի 
պատրաստում, մատուցում, ինչպես նաև 
պատրաստում և առաքում: 

____________________

(210) 20200059 (111) 31830
(220) 17.01.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 17.01.2030
(730) Աշոտ Փարսյան, Երևան, Կոմիտաս 56, 
բն. 74, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «thai spa» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. մերսում: 
____________________

(210) 20200108 (111) 31831
(220) 23.01.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 23.01.2030
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US 
(442) 16.04.2020
(540) 

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

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամուրճերի 
համար. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարներ. սիգարիլներ. վառիչներ 
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ.  սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար.  սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար-
քեր. էլեկտրոնային  սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքաց-
վող ծխախոտային արտադրանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200189 (111) 31832
(220) 04.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 04.02.2030
(730) Սարգիս Գասպարյան, Երևան, Կիևյան 2, 
բն. 6, AM 
(442) 02.03.2020
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(540) 

(526) «FOOD STUDIO» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցու թյամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ճաշա րանների ծառայություններ հիմնարկ-
ներում կամ ուսումնական հաստատություննե-
րում. ռեստորանների ծա ռա յու  թյուններ. 
ինքնա   սպասարկման ռեստո րան ների 
ծառայություններ. խորտ կարանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում: 
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20200215  (111) 31833
(220) 06.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 06.02.2030
(730) Սքիթոն, Ինք., US 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական լազերի տեղհասցնման 

սարքավորումներ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ, այն 

է՝ էներգետիկ սարքավորումների օգտագործ-
մամբ մաշկի խնամքի կոսմետիկական 
պրոցեդուրաներ, այն է՝ մաշկին հարմարեցված 

վերականգնում, լուսաթերապիա, հիբրիդային 
տեղային լազերային պլաստիկ միջամտություն 
և մարմնի հիբրիդային տեղային ուրվագծում, 
նվազագույն ինվազիվ բժշկական և էսթետիկ 
բուժման ծառայություններ, այն է՝ լազերային 
լիպոլիզ և մարմնի ուրվագծերի, ցելյուլիտի և 
մաշկի բարելավում։  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200216  (111) 31834
(220) 06.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 06.02.2030
(730) Սքիթոն, Ինք., US 
(442) 16.04.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և մոխրագույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 10. բժշկական լազերի տեղհասցնման 
սարքավորումներ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, այն 
է՝ էներգետիկ սարքավորումների օգտագործ-
մամբ մաշկի խնամքի կոսմետիկական 
պրոցեդուրաներ, այն է՝ մաշկին հարմարեցված 
վերականգնում, լուսաթերապիա, հիբրիդային 
տեղային լազերային պլաստիկ միջամտություն 
և մարմնի հիբրիդային տեղային ուրվագծում, 
նվազագույն ինվազիվ բժշկական և էսթետիկ 
բուժման ծառայություններ, այն է՝ լազերային 
լիպոլիզ և մարմնի ուրվագծերի, ցելյուլիտի և 
մաշկի բարելավում։  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200224 (111) 31835
(220) 06.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Սլաիս հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(442) 02.03.2020
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(540) 

(511) 
դաս 20.  գրասեղաններ (կահույք). գրա-

սենյակային կահույք. կահավորանք (կահույք). 
դպրոցական կահույք. դարակներ (կահույք). 
մետաղական կահույք. դռներ կահույքի համար. 
ցուցապահարաններ (կահույք).

դաս 37. շինարարություն. կահույքի 
վերականգնում. կահույքի պաստառապա տում. 
ներկարարական աշխատանքներ. խորհրդա-
տվություն շինարարության հարցերով. 
էլեկտրիկների ծառայություններ. 

դաս 42. ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ. հատակագծերի մշակում շինա-
րարության բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթե թա-
վորման բնագավառում. ճարտարագիտություն. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ. ինտերիերի 
դիզայն:

____________________

(210) 20200256 (111) 31836
(220) 12.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 12.02.2030
(730) «Դոննա Էֆ Էս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Տիգրանյան 38, բն. 25, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ, սև, կապույտ և շագանակա-
գույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ   րաստում, առաքում, մատուցում 
և սեղանի ձևավորում. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառա յություններ. պանսիոնների ծառայու-
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոց-
ների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. ինքնասպասարկման 
ռես տորանների ծառայություններ. խորտ-
կարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
մոթելների ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ. վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. 
տորթերի ձևավորում. անձնական խոհարարի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20200327 (111) 31837
(220) 20.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 20.02.2030
(730) «Գինափ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
65, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

25

ՄՄՄ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 2020

(526) Բացի «GINAP» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կա պույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 16. զիպ փականով պոլիէթիլենային 
տոպրակներ. թղթից տոպրակներ. պոլիմերային 
տոպրակներ ապրանքները փաթեթավորելու 
համար:

դաս 35. մանրամեծածախ առևտրի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20200343 (111) 31838
(220) 21.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 21.02.2030
(730) Սքիթոն, Ինք., US 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական լույսի տեղհասցնման 

սարքավորումներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար և տարբեր մաշկային 
հիվանդությունների բուժման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200362 (111) 31839
(220) 25.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 25.02.2030
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Կարմիր 
Բանակայինների 6/10/1, AM 
(442) 16.03.2020

(540) 

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

____________________

(210) 20200364 (111) 31840
(220) 25.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 25.02.2030
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Կարմիր 
Բանակայինների 6/10/1, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

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

____________________

(210) 20200390 (111) 31841
(220) 27.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 27.02.2030
(730) «Արմ-ա-դավ» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան 3, 
բն. 30, AM 
(442) 16.03.2020
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(540) 

(526) «HOUSE» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, երկնագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:

____________________

(210) 20200399 (111) 31842
(220) 27.02.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 27.02.2030
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Կարմիր 
Բանակայինների 6/10/1, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

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

____________________

(210) 20200467 (111) 31843
(220) 09.03.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 09.03.2030
(730) «Պարկ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 
54/1, AM 

(442) 01.04.2020
(540) 

(526) «YEREVAN» և «PARK» բառերը և «AMUSE-
MENT PARK» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 
զբոսայգիների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200499 (111) 31844
(220) 12.03.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 12.03.2030
(730) «Ստոմ լայն» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 5/3, 
AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(526) «DENTAL CLINIC» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44.  ստոմատոլոգիական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20200551  (111) 31845
(220) 17.03.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 17.03.2030
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(730) Ավվա  Ֆարմասյութիքալս ԼԹԴ, CY 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատ րաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ բժշկական նպատակների համար. 
մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. դեղագործական ապրանքներ. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար.
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200556 (111) 31846
(220) 18.03.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 18.03.2030
(730) «Ֆիթլանդիա» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 
4, տ. 17, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

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

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. 

____________________

(210) 20200573 (111) 31847
(220) 20.03.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 20.03.2030
(730) Էփլ Ինք., US 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. մարմնի վրա կրվող բջջային թվային 

էլեկտրոնային սարքեր և համակարգչային 
ծրագրային ապահովում (ներբեռնվող և 
գրառված) այդ սարքերի հետ  օգտագործելու 
համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200628 (111) 31848
(220) 01.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 01.04.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.04.2020
(310) 34871   (320) 13.03.2020   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

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

____________________

(210) 20200643 (111) 31849
(220) 02.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 02.04.2030
(730) «Մ-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, տարածք 2/3, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) «M» տառը և «GROUP» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարական ծառայություններ. 
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ. 
հանքարդյունաբերություն:

____________________

(210) 20200667 (111) 31850
(220) 03.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 03.04.2030
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. ապակյա շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20200671  (111) 31851
(220) 05.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 05.04.2030 
(730) «Ամբար» ՍՊԸ, Վաղարշապատ, Արամ 
Մանուկյան 37, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 
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(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կապույտ, վարդագույն, շագանակագույն, 
սև և սպիտակ  գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հացահատիկային մթերքներ:
____________________

(210) 20200695 (111) 31852
(220) 08.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 08.04.2030
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Աբովյան 25, 
բն. 39, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն և սպիտակ գունային 

համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20200696 (111) 31853
(220) 08.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 08.04.2030
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Աբովյան 25, 
բն. 39, AM 

(442) 04.05.2020
(540) 

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

սուրճի բուսական փոխարինիչներ. թեյ. 
շոկոլադ. պաղպաղակ. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. էներգետիկ 
ըմպելիքներ.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի).

դաս 34. ծխախոտ. սիգարներ.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

նախաճաշարանների ծառայություններ. ճամբա-
րային հարմարությունների տրամադրում. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.

դաս 44. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ. վարսավիրանոցների ծառա-
յություններ. մերսում:

____________________

(210) 20200706 (111) 31854
(220) 16.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 16.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
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(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL», 
«CHARM» բառերից և «RA» տառա կապակ-
ցությունից ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, մուգ և բաց մանուշակագույն, 
սպիտակ, սև և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. աղացած սուրճ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200709 (111) 31855
(220) 16.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 16.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL», «RITUAL» 
բառերից և «RA» տառակապակցությունից ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ և բաց կարմիր, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. աղացած սուրճ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200720 (111) 31856
(220) 17.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 17.04.2030
(730) Լիլիթ Սարգսյան, Երևան, Հ. Հակոբյան 
շ. 10, բն. 19, AM«Սանդոյան մենեջմենթ 
քնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 1-ին 
փկղ, շ. 14, բն. 80, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) «R» նախազգուշական գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. հղկաքարեր. պատրաստուկներ 
գործիքներ սրելու համար. նշի յուղ. նշի 
օճառ. համպար (պարֆյումերիա). օճառներ, 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. շրթներկ. բամբակե 
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. բեր-
գամոտի յուղ.մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. բուրավետ փայտա-
նյութ. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական. 
նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր 
եղունգի համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. 
լոսյոններ մազերի համար. եթերային յուղեր 
մայրու ծառից. կոշիկի քսուքներ. միջոցներ 
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մազերը ներկելու համար. պատրաստուկներ 
մազերը գանգրացնելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝ ներկ. կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. մոմ բեղերի համար. 
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). կոսմետիկական հավաքածու-
ներ. կոսմետիկական միջոցներ. բամբակ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական մատիտներ. կոսմետիկական 
կրեմներ. պատրաստուկներ դիմահարդա-
րանքը հեռացնելու համար. ատամնափոշի-
ներ. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու 
համար. պատ րաստուկներ գունազերծման 
համար. նարդոսի ջուր. բուրավետ ջուր. 
հարդարանքի ջուր. դեպիլյատորներ. 
մազա հեռացնող մոմ. եթերային յուղեր. 
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա). 
գրիմ. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
հիմքեր ծաղկային օծանելիքների համար.
բաղադրություններ հոտավետ նյութե-
րով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
գաուլտերյան յուղ. կոսմետիկական վազելին. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական յուղեր. հասմիկի յուղ. նարդոսի 
յուղ. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ. յուղեր պարֆյումերիայի 
և բուրավետ միջոցների համար. վարդի յուղ. 
հարդարանքի յուղեր. իոնոն (պարֆյումերիա). 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հարդարանքի կաթ. արդուզարդի 
միջոցներ. անանուխի էսենցիա (եթերա-
յուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. 
օծանելիք. արհեստական եղունգներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. դիմափոշի. 
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. հատով օճառներ հարդարանքի համար. 
մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական ներկա-
նյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման 

համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման 
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ 
քրտնելու դեմ. հղկանյութեր. հղկաթուղթ. նշի 
կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր).
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչ-
ների ամրացման համար. պատրաստուկներ 
ներկերը հեռացնելու համար. հոտազերծիչ ներ 
մարդու կամ կենդանիների համար. կապակցող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. կպչուն 
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար. 
լաքեր մազերի համար. թարթիչների տուշ՝ 
ներկ. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից 
և խոտերից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի 
թարմացման համար. պատրաստուկներ 
չոր մաքրման համար. ժել ատամների 
սպիտակեցման համար. օդի բուրավետիչներ. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար.մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. ախտահանիչներ կամ 
հոտազերծիչներ. ժելեր մերսման համար. 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. փայլ շրթունքների համար. 
բալզամներ. բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. չոր 
շամպուններ. կպչուն պիտակներ եղունգների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկ-
ներ. եթերային յուղեր ցիտրոնից. հինա 
(կոսմետիկական ներկանյութ). տուփեր 
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդա րումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սպիտա կեցնող շերտիկներ ատամների համար. 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկ-
ներ. ոչ բուժական մաքրող միջոցներ 
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անձնական հիգիենայի համար. բուսական 
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. եղունգների լաքահանիչներ. պատ-
րաստուկներ աչքերը լվանալու համար. ոչ 
բժշկական նպատակների համար. բույր 
տարածող հոտավետ եղեգներ. մերսման 
մոմեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների 
համար. շնչառությունը թարմացնող պատ-
րաստուկներ անձնական հիգիենայի համար. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
աչքի ժելային վիրակապեր կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար. միցելյար ջուր. մարմնի 
ներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. մարմնի հեղուկ լատեքսային ներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ատամնամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված բամբակ. 
չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկներ.

դաս 4. մեղրամոմ. մոմեր լուսավորման 
համար. մոմ (հումք). մոմ լուսավորման համար. 
մոմ արդյունաբերական նպատակների համար. 
յուղեր լուսավորման համար. քսայուղեր. 
պատրույգներ մոմերի համար. խոնավացնող 
յուղեր. թանձր քսուքներ. քսանյութեր. 
պարաֆին. գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). 
յուղեր գործվածքների համար. կիզայուղեր. 
տեխնիկական յուղեր. յուղեր կաշին 
պահպանելու համար. յուղեր ներկերի համար. 
անուշահոտ մոմեր. լանոլին կոսմետիկական 
միջոցներ արտադրելու համար. մեղրամոմ 
կոսմետիկական միջոցներ արտադրելու 
համար.

դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ 
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից.
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 

արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր).
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
ժամանակա դիտակներ. ժամանակաչափ 
սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրական ժամացույցներ.ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային 
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ 
գեներատոր). ժամացույցների իրաններ. 
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված սև սաթ. ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. 
ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ձիթակն 
(թանկարժեք քար) պերիդոտ. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
գրպանի կամ ձեռքի ժամացույցների 
իրաններ. նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ. պատկերներ ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլո-
գիայով պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկար-
ժեք իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
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գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. նվերների տուփեր թանկարժեք 
իրերի համար. ձեռքի ժամացույցների 
սլաքներ. ասեղնագործած ապարանջաններ 
մանածագործվածքից (թանկարժեք իրեր). 
համրիչներ (տերողորմյա). խաչելություններ 
թանկարժեք մետաղներից. բացառությամբ 
ոսկերչական իրերի. որպես զարդեր օգտա-
գործվող խաչելություններ. գլխարկների 
թանկարժեք գնդասեղներ.

դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). 
բերետներ. բլուզներ.կեպիներ՝ որպես 
գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ 
կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկ-
ների մասեր). տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. պարանոցի խողովակաձև 
շարֆեր. լիֆեր. իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ 
պուլովերներ. կարճագուլպաներ. կապեր 
կարճագուլպաների համար. կախակապեր. 
կապեր երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. շապիկներ (բլուզներ). կրծքակալներ. 
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. հագուստ. 
հանովի օձիքներ. բոլորագլխարկներ. մորթիներ 
(հագուստ). զուգագուլպաներ. կոմբինեզոն-
ներ (հագուստ). առանց քուղերի սեղմիրաններ 
(գրացիաներ). կոստյումներ. պատրաստի 
հագուստ. կոշկերեսներ. զանգապաններ. 
բրիջիներ. տաբատներ. վերնազգեստ. 
ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի 
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ. 
կաշնե. վզնոց. գոտի-շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային).ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). առանց 
մատների ձեռնոցներ. տնային կոշիկներ. 

կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. գրպաններ 
հագուստի համար. պիժամաներ. զգեստներ. 
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիքներ. 
կրծկալներ. վերարկուներ. կոշիկների 
կրնկատակեր. համազգեստ. բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողազգեստներ. 
բաղնիքի խալաթներ. ներբաններ. կոշիկներ. 
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. սպորտային 
կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ). 
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
թիկնոցներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու 
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. 
պոնչոներ. լեգինսներ (շալվար). 
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). կաճյակներ 
(թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ). մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. սպորտային մայկաներ. 
վարսավիրական թիկնոց. ասեղնագործ 
հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ 
հարմարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ. 
լատեքսային հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն 
կրծկալներ.

դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների 
համար. ասեղներ. ասեղներ կոշկակարության 
համար. ասեղներ կարի համար. ասեղներ 
բրդի սանրագզիչ մեքենաների համար. 
ասեղներ կազմարարական աշխատանքների 
համար. կարկատանի ասեղներ. ասեղ-
ներ թամբագործական աշխատանքների 
համար. հյուսելու շյուղեր. ճարմանդներ 
հագուստի համար. ջայլամի փետուրներ 
(հագուստի պարագաներ). մազակապեր. 
սեղմիչներ մազերի համար. զարդարանքներ 
գլխարկների համար. գործված, հյուսված 
կամ ոլորված իրեր հարդարման. 
վերջնամշակման և զարդարման համար. 
տրեզ. կոճակներ. սևեռակ – ճարմանդներ. 
ապարանջան-բռնիչներ հագուստի թևքերը 
վեր բարձրացնելու համար. թևկապեր. 
ճարմանդներ տաբատակալների համար. 
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մետաղազարդեր (հագուստի պարագաներ). 
ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ գոտիների 
համար. սպիտակեղենի թվային կամ տառային 
դրոշմներ. կեռիկներ կոշիկների համար. քուղեր 
կոշիկների համար. զարդեր կոշկեղենի համար. 
կոշիկների մերակներ. թավաթել (շքերիզային 
իրեր). դեկորատիվ իրեր մազերի համար. 
ծամկալներ մազերը գանգրացնելու համար. 
հերակալներ. ծամկալներ. ցանցեր մազերի 
համար. դնովի մազեր. հյուսեր մազերից. 
սպիտակեղենի թվային դրոշմներ. օձիքները 
կոշտացնող տարրեր. քուղեր հագուստի 
համար. ճարմանդներ իրանակալների 
համար. տուփեր կարի պարագաների համար. 
մատնոցներ. կեռիկներ ասեղնագործության 
համար. կեռիկներ (արդուզարդի իրեր). կայծակ 
– ճարմանդներ. բարձիկներ գնդասեղների 
համար. կեղծ եզրաշերտեր. ժաներիզներ 
(ասեղնագործ). արհեստական ծաղիկներ. 
ծոպեր. արհեստական մրգեր. զարդաքուղ. ծոպեր 
(արդուզարդի առարկաներ). զարդեր հագուստի 
համար. արհեստական դրասանգներ. ժաբոներ 
(ժանյակավոր իրեր). բրդե քուղեր. շքերիզային 
իրեր. սպիտակեղենի տառային դրոշմներ. 
արդուզարդի ապրանքներ, բացառությամբ 
թելերի. փայլազարդեր հագուստի համար. 
մերակներ հագուստի համար. թռչունների 
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). 
շքերիզային ժապավեններ. փայլակներ 
հագուստի համար. բարձիկներ ասեղների 
համար. կեղծամներ. ատամնաձև ժանյակներ. 
տաքացնելու միջոցով կպչող (սոսնձվող) 
կարկատաններ. մանածագործական իրերի 
վերանորոգման համար. փետուրներ (հագուստի 
պարագաներ). փուփուլներ. բոլորածալեր 
կանացի հագուստի համար. վարդակապեր 
(շքերիզային ժապավեններ). ծալազարդեր. 
կայծակ - ճարմանդներ պայուսակների համար. 
ճարմանդներ կոշիկների համար. արհեստական 
մազափնջեր. մախաթներ, բզեր (դերձակային). 
ասեղնատուփեր. ասեղնակալիչներ. արծաթով 
ասեղնագործած իրեր. ոսկով ասեղնագործված 
իրեր. ձգուն ժապավեններ. ժապավենաթելեր 
վերջնամշակման համար. ճարմանդներ 
(հագուստի պարագաներ). կեռիկներ 
իրանակալների համար. գնդասեղներ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի և 

բիժուտերիայի. տարբերանշաններ, ոչ ազնիվ 
մետաղներից. տաքացնելու միջոցով կպչող 
(սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածագործական 
իրեր (արդուզարդի ապրանքներ). կոճակ-
խորհրդանշաններ. օղակապեր մազերի համար. 
գլխարկներ մազերը ներկելու համար. կպչուկ 
– ճարմանդներ. ուսաբարձիկներ հագուստի 
համար. ժապավեններ վարագույրների 
համար. խոպոպաթղթեր. ուլունքներ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի համար 
օգտագործվողների. ասեղնագործական կամ 
բրդե թելերը փաթաթելու համար կոճեր (բացի 
մեքենայի մասերից). շինյոններ. մազերը 
գանգրացնելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ, բացի ձեռքի գործիքներից. 
ապլիկացիա (արդուզարդի առարկաներ). 
արհեստական բույսեր, բացառությամբ 
տոնածառերի. հավաքակազմեր կարի համար. 
ասեղնագործական ասեղներ. հուռութներ 
(կախազարդեր), բացի թանկարժեք իրերի, 
բանալիների օղակների կամ շղթաների համար 
նախատեսվածներից. ասեղթելիչներ. գլխարկի 
ժապավեններ. մազերի ժապավեններ. ոչ թղթյա 
ժապավեններ և ժապավենակապեր նվերները 
փաթեթավորելու համար. արդուզարդի 
ապրանքների ժապավենակապեր. գլխարկների 
գնդասեղներ, բացառությամբ թանկարժեք 
իրերի. երկկողմանի կպչուն ժապավեններ 
հագուստի համար.

դաս 42. հետազոտություններ 
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում.դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. 
մանածագործական արտադրանքի 
փորձարկումներ. հագուստի մոդելավորում.

դաս 44. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. մանուալ թերապիա 
(քիրոպրակտիկա). վարսավիրանոցների 
ծառա յություններ. մերսում. մատնահար-
դարում. մազերի պատվաստում. դաջում. 
արևաբուժարանների ծառայություններ. գեղա-
գետ դիմահարդարների ծառայություններ. 
խորհուրդներ առողջության հարցերով. 
մազահեռացում մոմով (էպիլյացիա). պիրսինգ:

____________________
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(210) 20200735 (111) 31857
(220) 21.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 21.04.2030
(730) «Բակլաչոֆֆ քոլլեքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 5/2, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. ուզբեկական ուղղվածության սրճա-

րանների և ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20200769 (111) 31858
(220) 29.04.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 29.04.2030
(730) «Բիզնես էլիտա» ՍՊԸ, Գյումրի, 
Ախուրյանի խճուղի 2ա, 47, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «NORTH ARMENIAN INNOVATION CENTER» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ, կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, հետազոտական, 
նավագնացական, երկրաբաշխական, լուսա  -
նկարչական, կինոնկարահանման, տեսա  -
լսողական, օպտի կական, կշռման, չափման, 

ազդա նշանման, հայտնաբերման, փոր-
ձարկման, զննման, փրկարարական և 
ուսուցման սարքեր և գործիքներ. էլեկտրա-
կանության բաշխման կամ սպառ-
ման կարգավորման կամ վերահսկման, 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման սարքեր և գործիքներ. ձայնի, 
պատ կերի կամ տեղեկատվության գրառման, 
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման 
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող 
տեղեկակիրներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. թվային կամ անալոգային 
տեղեկատվության գրառման և պահպանման 
դատարկ տեղեկակիրներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ. հաշվիչ սարքեր. 
համակարգիչներ և համակարգիչներին կից 
սարքեր. կրակմարիչներ։

____________________

(210) 20200793 (111) 31859
(220) 04.05.2020 (151) 14.12.2020
 (181) 04.05.2030
(730) «Թիմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 3, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(526) «Telecom» և «Armenia» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և մորեգույն գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-

դա գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություն-
ներ. հեռագրակապ. հեռախոսակապ 
տրա մադրելու ծառայություններ. հեռա-
խոսակապ. բաժանորդային հեռա-
գրակապի (տելեքսի) ծառայություններ. 
մալուխային հեռուստահեռարձակում. ռադիո-
հեռախոսակապ. համակարգչային տեր-
մինալներով իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և պատ-
կերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րա տուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ.  ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսա-
յին ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ). ինտերնետին հեռահաղորդակ-
ցա կան միաց ման ապահովում. 
հեռա  հա ղորդակ ցական միացումների և 
երթու ղա վորման ծառայություններ. հեռա-
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութ-
ների ծառայություններ տրամադրող հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի:

____________________

(210) 20200797 (111) 31860
(220) 04.05.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 04.05.2030
(730) Կաո Կաբուշիկի Կաիշա (նաև գործող 
որպես Կաո Քորփորեյշն), JP 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ լվանալիս 

սպիտա կեղենը փափկացնելու համար. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. օճառներ 
և լվացող միջոցներ. ատամնափոշիներ. 
կոսմետիկական միջոցներ.

դաս 5. հակամանրէային և  հակավիրուսա-
յին  դեղագործական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. խանձարուրներ. 
բազմակի օգտագործման խանձարուրներ. 
սննդային հավելումներ մարդու համար. 
մանկական ըմպելիքներ.  մանկական սնունդ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200803 (111) 31861
(220) 05.05.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 05.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե 
Բարաթյան, Լոռու մարզ, Վանաձոր, Տիգրան 
Մեծի 8, բն. 44, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 
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(591) «Food» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. մսից պատրաստված կիսա-
ֆաբրիկատներ. միս պարունակող մթերքներ 
(դոլմաներ, կոտլետներ, իշլի քյուֆթա, կուպատի, 
լանգետ, կիևյան կոտլետներ, կոլոլակ).

դաս 30. խմորից պատրաստված կիսա-
ֆաբրիկատներ (նրբաբլիթներ, շերտավոր 
խմորից կարկանդակներ, պելմեններ, խինկալի. 
խանուման. ռոզոչկա).  

դաս 35. կիսաֆաբրիկատների վաճառք:
____________________

(210) 20200812  (111) 31862
(220) 07.05.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 07.05.2030
(730) «Բամելեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 39, բն. 
39, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 7. հեսանասկավառակներ. հղկա-

սկավառակներ. կտրող սկավառակներ.
դաս 8. հեսանասկավառակներ. զմռնիտե 

սկավառակներ. կտրող առարկաներ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20200840 (111) 31863
(220) 11.05.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 11.05.2030
(730) Վահե Արամայիսի Նանյան, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 6, բն. 26, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(526) «EYE MICROSURGERY CENTER» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. ակնաբուժական ծառայություններ:
____________________

(210) 20200876 (111) 31864
(220) 15.05.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 15.05.2030
(730) Ավետիք Սահակյան Լյովայի, Երևան, 
Րաֆֆու 93, բն. 35, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(526) «salon studio» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ. 
վարսա հարդարման, դիմահարդարման և 
մատնահարդարման ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20200877 (111) 31865
(220) 15.05.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 15.05.2030
(730) «Բամելեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 39, բն. 
39, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 
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(526) «WELDING ELECTRODES» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կանաչ, կարմիր, վարդագույն, բեժ, 
դեղին, սպիտակ, մոխրագույն և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. էլեկտրոդներ՝ զոդման համար:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20200878 (111) 31866
(220) 15.05.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 15.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիք Սահակ-
յան Լյովայի, Երևան, Րաֆֆու 93, բն. 35, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(526) «STUDIO» և «professional» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. վարսավիրական ապրանքների 
մանրամեծածախ առևտրի մասնագիտացված 
խանութների ծառայություններ, այդ թվում՝ 
առցանց:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20200904 (111) 31867
(220) 19.05.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե 
Պլոտ նիկովա Եվգենիի, Լոռու մարզ, ք. 
Ստեփանավան, Մեղապարտի 28, բն. 36, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(526) «FASHION STUDIO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ոչ թանկարժեք մետաղներից 
և քարերից պատրաստված զարդեր և 
աքսեսուարներ. բիժուտերիա. ականջօղեր. 
վզնոցներ. կրծքազարդեր. գոտիներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր. պայուսակ-
ներ. կանացի պայուսակներ. ուսից 
կախվող պայուսակներ. կանացի երեկոյան 
պայուսակներ. դրամապանակներ. կլատչ  
պայուսակներ. տարբեր նպատակների  
պայուսակներ. ուսապարկեր. 

դաս 25. հագուստ (կանացի, տղա-
մարդկանց, մանկական), գլխարկներ. կաշվե 
նմանակումներից հագուստ, ձեռնոցներ, 
շարֆեր, վզկապներ, գոտիներ (հագուստ).

դաս 35. ոչ թանկարժեք մետաղներից 
և քարերից պատրաստված զարդերի 
և աքսեսուարների, բիժուտերիային, 
ականջօղների, վզնոցների, կրծքազարդերի, 
գոտիների, կաշվի և կաշվի նմանակումների, 
դրանցից պատրաստված իրերի, 
պայուսակների, կանացի պայուսակների ուսից 
կախվող պայուսակների, կանացի երեկոյան 
պայուսակների դրամապանակների, կլատչ  
պայուսակների, տարբեր նպատակների  
պայուսակների, ուսապարկերի, հագուստի 
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(կանացի, տղամարդկանց, մանկական), 
գլխարկների, կաշվե նմանակումներից 
հագուստի, ձեռնոցների, շարֆերի, վզկապների, 
գոտիների (հագուստ) գովազդ, մանրածախ 
և մեծածախ վաճառքի ծառայություններ, այդ 
թվում՝ առցանց վաճառքի:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20200928 (111) 31868
(220) 23.05.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 23.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Հարու-
թյունյան Արայիկի, Երևան, Խորենացի 25, բն. 
90, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

դաս 9. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. լիցքավորող սարքեր էլեկ-
տրական կուտակիչների համար. 
հեռաձայնագրման սարքեր. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ: 

____________________

(210) 20200930 (111) 31869
(220) 25.05.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 25.05.2030
(730) «ԴԳՍ սիսթեմս»  ՍՊԸ, Երևան, Գյուլ-
բենկյան 34ա, բն. 40, AM 
(442) 16.06.2020

(540) 

(526) «systems» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարու-
թյան կառավարման հարցերում. տվյալ-
ներ գործա րարական գործառնությունների 
մասին. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. առևտրա-
յին տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա  յություններ. խորհրդատվություն գոր-
ծա  րարության կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. նմուշների տարա-
ծում. գործարարության արդյունավետու-
թյան փորձա քննական ծառայություններ. 
հետա  զո տություններ գործարարության 
ասպարեզում. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդ. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. շուկա-
յագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտա-
կան խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանո նա կարգում տվյալների համակարգչա-
յին հիմնապաշարներում. մատակարարման 
ծառա յություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). գների 
համեմատման ծառայություններ. սպա-
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ռողներին առևտրային տեղեկատվության և 
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
տեղեկատվության տրամադրում գործարար 
և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրա-
մադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
գործարարության ժամանակավոր կառավարում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային 
ապահովման հրապարակման շրջանակներում. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամա-
դրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով.

դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ 
պատա հարներից. միջնորդային գործու-
նեություն. ապահովագրման միջնորդություն. 
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) 
ֆինանսական ծառայություններ. ապա-
հովագրություն. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. դրամի փոխանակում. 
ճամփորդական վճարագրերի թողարկում. 
պահպանում անկիզելի պահարաններում. 
դրամահավաքների կազմակերպում. ֆինան-
սական գնահատումներ (ապահովագրություն. 
բանկային գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆինանսական կառավարում. ֆերմաների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների 
վար ձակալություն. առողջության ապահովա-
գրություն. ֆինանսական վարձակալություն. 
կյանքի ապահովագրություն. խորհրդա-
տվություն ֆինանսական հարցերով. 
խորհրդատվություն ապահովագրության 
հարցերով. ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում. ապահովագրության հարցերով 

տեղեկատվության տրամադրում. արժեքավոր 
իրերի պահպանություն. վարկավորում գրավի 
դիմաց. միջնորդային ծառայություններ. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. ֆինանսական հետա-
զոտություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. վիրտուալ արժույթների 
էլեկտրոնային փոխանցում.

դաս 38. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հեռագրերի հաղորդում. 
ռադիո հեռախոսակապ. համակարգչային 
տերմինալներով իրագործվող կապ. համա-
կարգչի միջոցով հաղորդագրությունների 
և պատկերների փոխանցում. էլեկտրո-
նային նամակների հաղորդում. հեռա հաղոր-
դակցության ոլորտում տեղեկատվու թյան 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռա-
խոսային ապարատների վարձույթ. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). 
հեռակոնֆերանսներ. համացանցի հասա-
նելիության ժամանակի վարձույթ. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. սմարթֆոնների 
վարձույթ.

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
սանիտարական փոխադրումներ. տրանս-
պորտային միջոցների քարշակում վնաս-
վածքի դեպքում. ավտոմեքենաների 
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
ավտոբուսային փոխադրումներ. փոխա-
դրումներ բեռնատար ավտոտրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. փաթեթա-
վորված բեռների առաքում. բեռների 
տեղափոխում. ապրանքների կշռաբաշխում. 
ծովային բեռնափոխադրումների միջնոր-
դություն. բեռնաթափման աշխատանքներ. 
ապրանքների առաքում. ապրանքների 
պահպանություն. ավտոմոբիլների կայանա-
տեղերի ծառայություններ. ապրանքների 
պահպանություն պահեստներում. պահեստ-
ների վարձույթ. փոխադրում լաստանավերով. 
նավավարձ (ապրանքների փոխադրում 
նավերով). ավտոտնակների վարձույթ. 
ավտոտրանսպորտի համար կայանատեղի 
վարձույթ. սառնոցների վարձույթ. 
տրանս պորտային միջոցների վարձույթ. 
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տրանսպորտային ծառայություններ. ուղևո-
րային փոխադրումներ. քարշակում. տաքսի 
ծառայություն. բեռների առաքում. զրահա-
պատ տրանսպորտով փոխադրում-
ներ. ճանապարհորդների փոխադրում. 
փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. 
միջնորդություն փոխադրումների դեպ-
քում. վարորդների ծառայություններ. 
ապրանքների պահեստավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադում. 
փոխադրումների հարցերով տեղեկատվության 
տրամադրում. ապրանքների պահպանման 
բեռնարկղերի վարձույթ. տրանսպորտային 
միջոցների համար փակ կայանատեղերի 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում. ապրանքների փաթեթավորում. 
փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
պահպանում էլեկտրոնային սարքերի վրա. 
երթևեկության վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. սառցախցիկների վարձույթ. 
տրանսպորտի լոգիստիկա. թանկարժեք իրերի 
փոխադրում հսկողության ներքո. քարշերինգի 
ծառայություններ. երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց հավելվածների միջոցով. մասնավոր 
ավտոմեքենայի համատեղ օգտագործման 
ծառայություններ.

դաս 42. նյութերի փորձարկումներ. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
համակարգիչների վարձույթ. համա-
կարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում. 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների 
վարձույթ. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-

րինգ. համակարգչային տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդա տվություններ. հեռա-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20200949 (111) 31870
(220) 01.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Բեյբի-լենդ» ՍՊԸ, Երևան, Վ.Վաղարշյան 
17/13, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կանաչ գունային համակցությամբ:
(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. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր. 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ:

____________________

(210) 20200973 (111) 31871
(220) 01.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 01.06.2030
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(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա-

տնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ օգտագործելու համար, 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ բույ-
սերի ամրացման համար, քիմիական 
կամ կենսաբանական պատրաստուկներ 
բույսերը սթրեսից պաշտպանելու համար, 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար, քիմիական պատրաստուկներ 
սերմերի մշակման համար, սերմերի գեներ 
գյուղատնտեսական արտադրության համար.

դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու և դրանց դեմ պայքարելու համար. 
միջատասպան միջոցներ, ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ, պեստիցիդներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառաբուծական մթերքներ, 
այն է՝ պեստիցիդներով կամ քիմիական կամ 
կենսաբանական նյութերով մշակված սերմեր, 
հացահատիկներ և բույսերի վեգետատիվ 
մասեր, որոնք ընդգծված են տվյալ դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200975 (111) 31872
(220) 01.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(526) «New», «3», «слоя» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

դաս 16. զուգարանի թուղթ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201006  (111) 31873
(220) 04.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 04.06.2030
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

____________________

(210) 20201015  (111) 31874
(220) 05.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 05.06.2030
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. անձնական խնամքի միջոցներ, 

այն է՝ մարմնի և մաշկի մաքրող միջոցներ. 
հատով օճառներ. ձեռքի հեղուկ օճառներ. 
լոգանքի ժելեր և քսուքներ. մարմնի լվացման 
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միջոցներ. մազերի խնամքի պատրաստուկ ներ. 
անձնական խնամքի համար նախատեսված 
հոտազերծիչներ. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ). 
թևատակերի համար հեղուկացիրներ. մարմնի 
և մաշկի խոնավացնող միջոցներ. լոսյոններ 
և քսուքներ. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. արևայրուքի կոսմետիկական պատ-
րաստուկներ և պատրաստուկներ մաշկը 
արևի ազդեցությունից պաշտպանելու համար. 
մաքրող միջոցներով տոգորված սրբիչներ ու 
անձեռոցիկներ։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201019  (111) 31875
(220) 05.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 05.06.2030
(730) «Բելենս Շիթ» ՍՊԸ, ք. Ալավերդի, Բաղ-
րամյան 10, բն. 2, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. հաշվապահական հաշվառման 

ծառայությունների մատուցում:
____________________

(210) 20201059  (111) 31876
(220) 11.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 11.06.2030

(730) Ռեքիթթ Բենկիզեր ԼԼՔ, US 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ունիվերսալ պատրաստուկներ 

մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման, ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար, որոնք կանխարգելում են 
հետքերի և կրաքարի շերտի  առաջացումը. 
կրաքարի շերտի   և հակադիրտերի 
պատրաստուկներ կենցաղային նպատակների 
համար. խողովակների և լվացարանակոնքերի 
մաքրման պատրաստուկներ. պատրաստուկներ 
զուգարան  մաքրելու համար. պատրաստուկ-
ներ պատուհանի ապակին  մաքրելու համար. 
սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ. 
մաքրող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ, 
սրբիչներ, անձեռոցիկներ և սպունգներ. 
լվացող միջոցներ. լվացքի միջոցներ. 
պատրաստուկներ սպասք լվանալու  համար.  
մաքրող, թարմացնող և հոտազերծող նյութեր  
սպասք լվացող մեքենաների համար. ողողման 
նյութեր սպասք  լվացող մեքենաների համար. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. մաքրող միջոցներ լվացքի մեքենաների 
համար. հավելանյութեր լվացքի համար. 
օճառներ. օճառներ անձնական հիգիենայի 
համար. պատրաստուկներ ձեռքերը մաքրելու 
համար. ձեռքի ժելեր. լվացող միջոցներ մարմնի 
համար.  մաշկի խնամքի պատրաստուկներ.  
օդը թարմացնող հոտազերծիչներ.  հոտավետ 
աերոզոլներ  սենյակի համար. եթերային յուղեր. 
բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. խունկ.

դաս 5. ախտահանիչ, հակամանրէային և 
հոտազերծիչ պատրաստուկներ. ախտահանիչ 
միջոցներ. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
մշակման համար. ախտահանիչ միջոցներ 
լվացքի համար.  պատրաստուկներ ձեռքերի 
հիգիենիկ մշակման համար. կենցաղային 
պատրաստուկներ պինդ մակերևույթների 
հիգիենիկ մշակման համար. կենցաղային 
հոտազերծիչներ. օդի հոտազերծիչներ. ախտա-
հանիչ միջոցներով տոգորված  ջնջոցներ, 
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սրբիչներ, անձեռոցիկներ և սպունգներ. 
hականեխիչ միջոցներով տոգորված  ջնջոցներ, 
սրբիչներ, անձեռոցիկներ և սպունգներ. 
հակամանրէային միջոցներով տոգորված  
ջնջոցներ, սրբիչներ, անձեռոցիկներ և 
սպունգներ. հակամանրէային օճառներ. 
միջատասպան միջոցներ. տիզասպան 
միջոցներ (miticides). ռեպելենտներ. 
ֆունգիցիդներ. մանրէասպաններ. պատրաս-
տուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու և 
վախեցնելու համար. պատրաստուկներ օդի 
թարմացման համար. հոտը չեզոքացնող 
պատրաստուկներ մանածագործվածքային 
արտա դրանքի, գորգերի և օդի համար. հոտը 
չեզոքացնող պատրաստուկներ. օդը մաքրող 
պատրաստուկներ. 

դաս 21. ջնջոցներ և  սրբիչներ մաքրման 
կամ կենցաղային նպատակներով, այն 
է`մաքրելու  ջնջոցներ և սրբիչներ. լաթեր 
ողորկման, փայլեցման համար. լաթեր մաքրելու 
համար. խոզանակներ փոշին մաքրելու 
համար և փոշի մաքրելու լաթեր. բարձիկներ 
մաքրելու համար. բաշխիչներ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործվող մաքրող 
ջնջոցների, անձեռոցիկների, սրբիչների և 
սպունգների համար. բաշխիչներ կենցաղային 
մաքրող միջոցների համար. օճառի բաշխիչներ. 
կենցաղային կամ խոհանոցային սպասք և 
տարողություններ. սանրեր և սպունգներ. 
ավելներ.  հատակամաքրիչներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարիչների խոզանակների). 
նյութեր խոզանակներ պատրաստելու համար. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
մետաղական քերակներ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի,  բացառությամբ 
շինարարականի. իրեր ապակուց, ճենապակուց 
և հախճապակուց, որոնք ընդգրկված են տվյալ 
դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201075  (111) 31877
(220) 12.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 12.06.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 

(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր.  ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլա-
յին ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր արտադրելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
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բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի:

____________________

(210) 20201080 (111) 31878
(220) 12.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 12.06.2030
(730) «Գլոբալ կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 
0054, Սասնա Ծռեր 2, թ. 251 տարածք, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, կարմրաշագանակագույն, սպիտակ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. տարա-
ժամկետ մարման վարկեր. միջնոր դային գործու-
նեություն. վարկային գոր ծակալությունների 
ծառայություններ. պարտ քերի բռնագանձ-
ման գործա կալու թյունների ծառայություններ. 
ապա հովագրման միջնորդություն. մաքսային 
միջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական 
ծառայություններ. բանկային ծառայություններ. 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական վճարա-
գրերի թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի պահա-

րաններում. դրամահավաքների կազմա-
կերպում. փոխառությունների տրամադրում 
(ֆինանսավորում). ֆինանսական գնահա-
տումներ (ապահովագրություն, բանկային 
գործառ նություններ, անշարժ գույք). 
ֆինանսավորում. ֆինանսական կառա-
վարում. անշարժ գույքի կառավարում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. վճարագրերի իսկության 
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրո-
նային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. թանկարժեք 
իրերի գնահատում. վարձակալական 
վճարների գանձում. արժեթղթերի թողար-
կում. վարկային քարտերի թողարկում. 
ֆինանսական հովանավորություն. բան-
կային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. վարկավորում 
գրավի դիմաց. միջնորդային ծառայություն-
ներ. խորհրդատվություն պարտքի հետ 
կապված հարցերով. ֆինանսական տեղե-
կատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար. հիմնադրամների տեղաբաշխում. 
միջնորդական գործարքներ կապված 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ. 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց. 
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. առևտրային ծառայություններ, 
այն է՝ վճարման գործարքների մշակման 
ծառայություններ. վճարման և ֆոնդերի 
ստուգման ծառայություններ. վարկային քարտի 
հաստատում. hարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. առցանց, 
իրական ժամանակում հարկի վճարում, 
հարկային վճարման ֆինանսական կառա-
վարման և հարկերի վճարման ֆինանսական 
վերլուծության ծառայություններ. տարադրամի 
փոխանակման ծառայություններ. տարա-
դրամի փոխանցման ծառայություններ. 
ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ 
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արտարժույթի փոխանակման ապահովում 
ինտերնետի և ինտերնետային համակարգերի 
միջոցով. ֆինանսական ծառայություններ, 
մասնավորապես` վիրտուալ արժույթի 
էլեկտրոնային փոխանցում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. էլեկտրոնային 
դրամական փոխանցումների, ACH-
ավտոմատացված հաշվիչների, վարկային 
քարտերի, դեբետ քարտերի, էլեկտրոնային 
վճարագրերի և էլեկտրոնային վճարումների 
էլեկտրոնային վերամշակման ապահովում. 
ֆինանսական գործարքների ոլորտում 
առցանց համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի տրամադրում. ֆինանսական 
վերլուծություն, մասնավորապես՝ ֆինանսական 
նպատակների համար վիճակագրության, 
տվյալների և տեղեկատվության այլ աղբյուր-
ների հավաքագրում և վերլուծություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն և գնա-
հատում. ֆինանսական ռիսկերի կառա-
վարում. ֆինանսական գործարքների 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ անվտանգ 
առևտրային գործարքների և վճարային 
միջոցների ապահովում. խորհրդատվություն 
և տեղեկատվություն ապահովագրու-
թյան հարցերով. ֆինանսական, բանկա-
յին, ապահովագրական և ներդրումային 
ծառայու թյունների վերաբերյալ առցանց 
տեղեկությունների տրամադրում. համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից առցանց ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամա-
դրում ընկերությունների և անհատների 
վարկունա կության վերաբերյալ. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամադրում 
էլեկտրոնային եղանակով. էլեկտրոնային 
եղանակով մատուցվող ֆինանսական 
ծառայություններ. վճարային ծառայություն-
ներ, որոնք տրամադրվում են անլար 
հեռահաղորդակցության սարքերի և սարքա-
վորումների միջոցով. վիրտուալ արժույթի 
էլեկտրոնային փոխանցում. ֆինանսական 
գործարքների առցանց իրականացում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20201084 (111) 31879
(220) 12.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 12.06.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարգարիտա 
Թավանցյան Սուրենի, Երևան, Նաղրամյան 
1-ին նրբ., շ. 15, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, մոխրագույն և բաց կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 
բժշկական և անասնաբուժական պատ-
րաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդու կամ կենդանիների 
համար:

____________________

(210) 20201085 (111) 31880
(220) 15.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 15.06.2030
(730) «Օրիենտ վեստ իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Անտառային փ. տուն 180, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

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

դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
(պահեստավորման և տեղափոխման համար). 
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չմշակված կամ մասնակի մշակված ոսկոր. 
եղջյուր. կետոսկր կամ սադափ. խեցիներ. ծովի 
փրփուր. սաթ:

____________________

(210) 20201134  (111) 31881
(220) 19.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 19.06.2030
(730) Ռեքիթթ Բենկիզեր ԼԼՔ, US 
(442) 03.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, կարմիր, ոսկեգույն և երկնա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3.  ունիվերսալ պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման, ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար, 
որոնք կանխարգելում են հետքերի և կրաքարի 
շերտի  առաջացումը. կրաքարի շերտի   և 
հակադիրտերի պատրաս տուկներ կենցաղա-
յին նպատակների համար. խողովակների 
և լվացարանակոնքերի մաքրման պատ-
րաստուկներ. պատրաստուկներ զուգարան  
մաքրելու համար. պատրաստուկներ պատու-
հանի ապակին  մաքրելու համար. սպիտա-
կեցնող (գունազրկող) միջոցներ. մաքրող 
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ, սրբիչներ, 
անձեռոցիկներ և սպունգներ. լվացող միջոցներ. 
լվացքի միջոցներ. պատրաստուկներ սպասք 
լվանալու  համար.  մաքրող, թարմացնող 
և հոտազերծող նյութեր  սպասք լվացող 
մեքենաների համար. ողողման նյութեր սպասք  
լվացող մեքենաների համար. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ լվացքի համար. մաքրող 
միջոցներ լվացքի մեքենաների համար. 
հավելանյութեր լվացքի համար. հետքեր 
հանող միջոցներ լվացքի համար. օճառներ. 
օճառներ անձնական հիգիենայի համար. 

պատրաստուկներ ձեռքերը մաքրելու համար. 
ձեռքի ժելեր. լվացող միջոցներ մարմնի 
համար.  մաշկի խնամքի պատրաստուկներ.  
օդը թարմացնող հոտազերծիչներ.  հոտավետ 
աերոզոլներ  սենյակի համար. եթերային յուղեր. 
բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. խունկ.

դաս 5. ախտահանիչ, հակամանրէային և 
հոտազերծիչ պատրաստուկներ. ախտահանիչ 
միջոցներ. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
մշակման համար. ախտահանիչ միջոցներ 
լվացքի համար.  պատրաստուկներ ձեռքերի 
հիգիենիկ մշակման համար. կենցաղային 
պատրաստուկներ պինդ մակերևույթների 
հիգիենիկ մշակման համար. կենցաղային 
հոտազերծիչներ. օդի հոտազերծիչներ. ախտա-
հանիչ միջոցներով տոգորված  ջնջոցներ, 
սրբիչներ, անձեռոցիկներ և սպունգներ. 
hականեխիչ միջոցներով տոգորված  ջնջոցներ, 
սրբիչներ, անձեռոցիկներ և սպունգներ. 
հակամանրէային միջոցներով տոգորված  
ջնջոցներ, սրբիչներ, անձեռոցիկներ և 
սպունգներ. հակամանրէային օճառներ. 
միջատասպան միջոցներ. տիզասպան 
միջոցներ (miticides). ռեպելենտներ. 
ֆունգիցիդներ. մանրէասպաններ. պատրաս-
տուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու և 
վախեցնելու համար. պատրաստուկներ օդի 
թարմացման համար. հոտը չեզոքացնող 
պատրաստուկներ մանածագործվածքային 
արտա դրանքի, գորգերի և օդի համար. հոտը 
չեզոքացնող պատրաստուկներ. օդը մաքրող 
պատրաստուկներ. 

դաս 21. ջնջոցներ և  սրբիչներ մաքրման 
կամ կենցաղային նպատակներով, այն 
է` մաքրելու ջնջոցներ և սրբիչներ. լաթեր 
ողորկման, փայլեցման համար. լաթեր մաքրելու 
համար. խոզանակներ փոշին մաքրելու 
համար և փոշի մաքրելու լաթեր. բարձիկներ 
մաքրելու համար. բաշխիչներ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործվող մաքրող 
ջնջոցների, անձեռոցիկների, սրբիչների և 
սպունգների համար. բաշխիչներ կենցաղային 
մաքրող միջոցների համար. օճառի բաշխիչներ. 
կենցաղային կամ խոհանոցային սպասք և 
տարողություններ. սանրեր և սպունգներ. 
ավելներ.  հատակամաքրիչներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարիչների խոզանակների). 
նյութեր խոզանակներ պատրաստելու համար. 
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իրեր մաքրման նպատակների համար. 
մետաղական քերակներ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի,  բացառությամբ 
շինարարականի. իրեր ապակուց, ճենապակուց 
և հախճապակուց, որոնք ընդգրկված են տվյալ 
դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201139  (111) 31882
(220) 22.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 22.06.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հասմիկ 
Սարգսյան Մուշեղի, Կոտայքի մարզ, գ. 
Բալահովիտ, Գուրգեն Արշակյան 2/1, բն. 4, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(526) «Pharm» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, սպիտակ, կանաչ, մուգ կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201178  (111) 31883
(220) 26.06.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 26.06.2030
(730) Մարինե Ադուլյան, Երևան, Այգեստան 11, 
շ. 89. բն. 28, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

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

դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 
զբոսայգիների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների ծառայություններ. զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). ժամանցային հանդիպումների 
ծրագրերի կազմում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). մասնագիտական 
վերապատրաստում:

____________________

(210) 20201197  (111) 31884
(220) 01.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 01.07.2030
(730) Գոլրանգ ինդասթրիալ գրուփ, IR 
(442) 16.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. չորացրած ընկուզեղեն, բոված 

ընկուզեղեն, աղը դրած ընկուզեղեն, համեմված 
ընկուզեղեն. մշակված պիստակ. մշակված 
ընկույզներ. մշակված նուշ. մշակված պնդուկ. 
մշակված գետնընկույզ. մշակված քեշյու ընկույզ. 
մշակված սոճու ընկույզ. մշակված շագանակ. 
չորացրած մրգեր. չամիչ. չորացրած խուրմա, 
մշակված խուրմա. չորացրած թուզ, մշակված 
թուզ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20201220  (111) 31885
(220) 03.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 03.07.2030
(730) «Արմերիա ՏԱ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 6/27, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

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

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ.  
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. 
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքա-
րապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան 
խեցգետիններ.  ձկան սուկի. շրդանային 
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. 
միս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. 
մսային դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ 
սննդի համար. ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային յուղ 
արմավենու կորիզից. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 

բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր. կումիս. կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. 
կաթնամթերք. լանգուստներ(անկենդան). 
բեկոն. պահածոյացված ոսպ. մարգարին. 
մարմելադ, բացի հրուշակեղենից. սննդային 
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. 
անկենդան միդիաներ. արմավենու սննդային 
յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. 
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
անկենդան  ընտանի թռչուն. մրգակեղև 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. 
անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ. 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված 
միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. 
խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը 
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ.  բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի 
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
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մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված 
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե 
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած 
կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի. շաքարապատ-
ված ընկույզներ. բուրավետացված ընկույզ-
ներ. մշակված պնդուկ. պահածոյացված 
հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի 
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. սոյայի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ 

բանջարեղենով պատրաստված կերակուր). 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ 
ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավոր-
ված ջուր արտադրելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
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գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի.

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

____________________

(210) 20201222  (111) 31886
(220) 03.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 03.07.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույնով:
(511) 

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 

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

____________________

(210) 20201228  (111) 31887
(220) 03.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 03.07.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________
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(210) 20201229  (111) 31888
(220) 03.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 03.07.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույնով:
(511) 

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

____________________

(210) 20201254  (111) 31889
(220) 07.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 07.07.2030
(730) Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. 30 տարի ու ավելի հնացված 

սպիրտից պատրաստված հայկական կոնյակ 
(բրենդի)։

____________________

(210) 20201278  (111) 31890
(220) 09.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 09.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարինա Պետ-
րոսյան Գրիգորի, Երևան, Կռիլովի 5, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

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

դաս 35. մանրամեծածախ վաճառք` 
ջահերի, կահույքի, ներքին և արտաքին 
լուսավորման պարագաների, լապտերների, 
լուսամփոփների, դեկորների, դեկորատիվ 
կահույքի պարագաների, ժամացույցների 
վաճառք:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20201293  (111) 31891
(220) 13.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 13.07.2030
(730) Պերֆետի Վան Մելլե Բենելյուքս Բի. Վի., NL 
(442) 17.08.2020
(540) 

(526) «GOOD FOR YOU» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. մրգային նախուտեստներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. ջրազրկված 
մրգերից և վերամշակված ընկույզներից 
բաղկացած թեթև նախուտեստների 
խառնուրդներ.
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դաս 30. խմորեղեն. հրուշակեղեն. 
կոնֆետներ. ծամելու կոնֆետներ. ծամոն 
(մաստակ). բաբլ տեսակի մաստակներ. 
շոկոլադ. կակաո. դրաժե, դոնդող. շաքար. 
սառնաշաքար. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
անանուխի կոնֆետներ. քաղցրավենիք. իրիս 
տեսակի քաղցրավենիք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20201297  (111) 31892
(220) 14.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 14.07.2030
(730) Հետերո Լաբզ Լիմիթիդ, IN 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

COVID-ի (կորոնավիրուսային հիվանդության) 
դեմ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20201298  (111) 31893
(220) 14.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 14.07.2030
(730) Հետերո Լաբզ Լիմիթիդ, IN 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201305  (111) 31894
(220) 15.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 15.07.2030
(730) Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM 

(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. 30 տարի ու ավելի հնացված 

սպիրտից պատրաստված հայկական կոնյակ 
(բրենդի)։

____________________

(210) 20201306  (111) 31895
(220) 15.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 15.07.2030
(730) Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. 30 տարի ու ավելի հնացված 

սպիրտից պատրաստված հայկական կոնյակ 
(բրենդի)։

____________________

(210) 20201310  (111) 31896
(220) 15.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 15.07.2030
(730) «Տուրբոլայն» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Արագած, փ. 3, տուն 18/1, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և քսուքներ. 
մոմեր. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք և 
նյութեր լուսավորման նպատակների համար. 
մոմեր. պատրույգներ լուսավորման համար:

____________________
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(210) 20201349  (111) 31897
(220) 17.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 17.07.2030
(730) «Էյ ընդ Էմ ռեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
4/7, 7-րդ հարկ, գրասենյակ 8, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

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

դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ):

____________________

(210) 20201350  (111) 31898
(220) 17.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 17.07.2030
(730) Նոնա Արտաշեսի Ջանջուղազյան, ք. 
Ստեփանավան, Բաղրամյան փ., տուն 70, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «TRANS» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. ավտոմոբիլային փոխա-

դրումներ, փոխադրումներ բեռնատար 
ավտո տրանսպորտով, փաթեթավորված 
բեռ  ների առաքում, բեռների տեղափոխում, 
տրանսպորտային ծառայություններ, բեռնա-
թափման աշխատանքներ, ապրանքների 
առաքում, ապրանքների պահպանություն 
պահեստներում, կահույքի փոխադրում, 
բեռների առաքում:

____________________

(210) 20201351  (111) 31899
(220) 17.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 17.07.2030
(730) Հայկուհի Պողոսյան, Երևան, Վիկտոր 
Համբարձումյան2, բն. 45, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «EDUCATION CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. դասընթացների կազմակերպում, 
ուսուցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
(ՏՏ) ոլորտում:

____________________

(210) 20201360  (111) 31900
(220) 20.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 20.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սամվել Հակոբ-
յան, Երևան, Խուդյակովի 47, AM 
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(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. խանութներում մանրածախ 

և մեծա ծախ առևտրի ծառայություններ, 
մասնավորապես՝  շինանյութերի  և կենցաղային 
իրերի մանրածախ վաճառք:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201395  (111) 31901
(220) 22.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 22.07.2030
(730) «Նորքի Մառանի» ՍՊԸ, Երևան, Նորք-
Մարաշ տուն 94, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղի. անիսի 
լիկյոր. ապերիտիֆներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
գինիներ. ջին. լիկյոր. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ. մեղրագինի). բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի 
չանչերից. տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ռոմ. օղի:

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարնների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություն-
ներում. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-

թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20201404  (111) 31902
(220) 23.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 23.07.2030
(730) Տիգրան Ավետիսյան, Արթիկ, Տոնականյան 
շ. 23, բն. 50, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

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

դաս 35. դեղագործական, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք:

____________________

(210) 20201416  (111) 31903
(220) 24.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 24.07.2030
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20201417  (111) 31904
(220) 24.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 24.07.2030
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20201432  (111) 31905
(220) 27.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 27.07.2030
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ հայ-
կական կոնյակ (բրենդի), բրենդի. օղի, այդ 
թվում՝ մրգային. վիսկի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201445  (111) 31906
(220) 29.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 29.07.2030
(730) Արմեն Գեորգիի  Արևյան, Երևան, 
Պարույր Սևակի 39, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

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

դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. համպար 
(պարֆյումերիա). օճառներ. էսենցիա (բնա-
հյութ) բադիանից. կոսմետիկական պատ-
րաստուկներ լոգանքի համար. շրթներկ. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի 
յուղ. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. աղեր սպիտակեցման համար. լաքեր 
եղունգների համար. լոսյոններ մազերի համար. 
եթերային յուղեր մայրու ծառից. միջոցներ 
մազերը ներկելու համար. պատրաստուկներ 
մազերը գանգրացնելու համար. արհեստա-
կան թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝ ներկ. 
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). կոսմետիկական հավաքածու-
ներ. կոսմետիկական միջոցներ. բամբակ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական մատիտներ. կոսմետիկական 
կրեմներ. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. ալմաստի փոշի (հղկա նյութ). 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
նարդոսի ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի 
ջուր. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող 
մոմ. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). գրիմ. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բաղադրություններ 
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար 
(պարֆյումերիա). կոսմետիկական վազելին. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն 
(պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
արդուզարդի միջոցներ. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. 
օծանելիք. արհեստական եղունգներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պարֆյումերիային արտադրանք. 
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կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. դիմափոշի. հոտազերծող օճառներ. 
հատով օճառներ հարդարանքի համար. 
մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական 
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման 
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու 
դեմ. նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը 
հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. կապակցող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոցների 
համար. լաքեր մազերի համար. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. օդի 
բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. ախտահանիչներ կամ 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. արևա-
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). տուփեր շրթներկի համար. 
պատրաստուկներ լոգանքի համար, ոչ 
բժշկական նպատակների համար. մազերի 
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. դիմահարդարումը հեռաց-
նող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. բուսական կոսմետիկական 
պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող 
միջոցներ անձնական հիգիենայի համար. 
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. եղունգների լաքա-
հանիչներ. պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 

համար, ոչ բժշկական նպատակների համար. 
բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. մերսման 
մոմեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների 
համար. բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
աչքի ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար. միցելյար ջուր. մարմնի 
ներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. մարմնի հեղուկ. լատեքսային ներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ատամնամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված բամբակ. 
չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկներ:

____________________

(210) 20201453  (111) 31907
(220) 30.07.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 30.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Գրիգորյան 
Խաչիկի, Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Նար-
Դոսի 1/3, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201471  (111) 31908
(220) 04.08.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 04.08.2030
(730) «Զոլտեքս» ՍՊԸ, Երևան, 0035, Քանաքեռ-
Զեյթուն Մ.Մելիքյան փ., տուն 32, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օծանելիք. եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման. ողորկման. 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

____________________

(210) 20201474  (111) 31909
(220) 04.08.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 04.08.2030
(730) Գայանե Ռուդիկի Իվանյան, Արարատի 
մարզ, գ. Սայաթ-Նովա, Թումանյան փ., տուն  
27, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դարչ նագույն և սպիտակ գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն, 
ստոմատոլոգիա:

____________________

(210) 20201485 (111) 31910
(220) 06.08.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 06.08.2030
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________
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(210) 20201541  (111) 31911
(220) 13.08.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 13.08.2030
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

շնչառական համակարգի հիվանդությունների 
բուժման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201714  (111) 31912
(220) 03.09.2020 (151) 14.12.2020
   (181) 03.09.2030
(730) «Տրի տեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
11ա, բն. 35, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների 

կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. 
թամբերի հիմնակմախքներ. շնակապեր. 
թամբերի ամրակապեր. անձրևի կամ 
արևի հովանոցների ճաղեր. անգազանցիկ 
թաղանթներ կենդանիների աղիքներից. 
քսակներ. ձիասարքի լկամներ. փոկեր 
ռազմական հանդերձանքի համար. թղթա-
պանակներ երաժշտական նոտաների 
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր 
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալովի 
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի 
կամ արևի հովանոցների հիմնակմախքներ. 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ). 
դպրոցական պայուսակներ. այցեքար տերի 
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո-
րա գլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ 

ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փափուկ 
այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական 
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների 
համար. կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. 
փոկեր լծասարքի համար. կաշեփոկեր 
թամբագործական իրերի համար (փոկային 
շինվածքներ). փոկեր չմուշկների համար. 
կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն մեջքակաշիներ 
(կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված կամ 
մասնակի մշակված կաշի. կահույքի կաշվե 
հարդարանք. արհեստական կաշի. հովանոցներ. 
ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու 
համար. ռետինե դետալներ ասպանդակների 
համար. ասպանդակի փոկեր. կաշվե 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. մտրակներ. կերի տոպրակներ. 
պատյաններ անձրևի հովանոցների համար. 
զսպանների կաշվե պատյաններ. ձիերի 
ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների համար. 
լծասարքեր կենդանիների համար. ձիերի 
աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր (լծասարք). 
թիկնապայուսակներ. ձիերի երասանակներ. 
բռնակներ գավազանների համար. 
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր. 
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). 
կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ. 
արևի հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ 
հովանոցների համար. դրամապանակներ. 
անվավոր տնտեսական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. սանձեր. տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
պայուսակներ ալպինիստների համար. 
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
կաշվե թամբակալներ. ձիաթամբեր. 
կաշեգործական - թամբագործական իրեր. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակներ 
ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների 
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
արկղեր. մետաղյա օղակներից պատրաստված 
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե 
տուփեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի). 
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի 
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իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրելու համար օգտագործվողների. 
կաշվե սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. 
թամքատակեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, 
արկղեր և սնդուկներ. կռնապայուսակներ. 
պորտպլեդներ. երասաններ (լծասարք). 
բանալիների պատյաններ. տնտեսական 
մթերացանցեր. տափակ ճամպրուկներ. 
կահույքի կաշվե պաստառներ. ձիաթամբերի 
տակ դրվող փափուկ տակդիրներ. 
սպորտային պայուսակներ. ասպանդակներ. 
հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր. 
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. 
կենգուրու պայուսակներ երեխաներ 
կրելու համար. պայուսակներ. վարկային 
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ). 
այցեքարտերի պատյաններ. ռանդոսերու 
(ճապոնական դպրոցական կռնապայուսակ). 
ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. թամբատակեր 
ձիերի համար. կաշվե պիտակներ. բռնակներ 
տնտեսական պայուսակները և տոպրակները 
տեղափոխելու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). 
անվավոր ճամպրուկներ. խուրջիններ. 
հագուստ ընտանի կենդանիների համար. 
սանձեր քայլելիս երեխաներին պահելու 
համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ. ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ. կոնֆերանսների համար 
նախատեսված թղթապանակներ. զբոսանքի 
ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. 
տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
հագուստի օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև 
շարֆեր. լիֆեր. բռնցքամարտիկների 
վար տիքներ. թասակներ (գլխարկ). 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
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. 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. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի 
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, 
վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների 
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. 
բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. 
գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ). 
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքա-
ժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). ջերսի (հագուստ). 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպոր-
տային տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). 
օրարի (եկեղեցական հագուստ). առանց 
մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական 
գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով 
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. 
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 
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(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 մարմնամարզության համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (t-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. 
ձկնորսական բաճկոններ. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. 
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու 

համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. 
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների 
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարա-
ֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ 
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. լատեքսային հագուստ. 
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ). 
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն 
կրծկալներ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6187  03.11.2030 Գոյա Ֆուդզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

6218  21.11.2030 Ակտավիս ԵԱԴ, BG

6234  11.12.2030 Ամգեն Ինք., US

6278  27.12.2030 ՈՒՊՍԱ ՍԱՍ, FR

7212  09.11.2030 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

16560 05.08.2030 Էփլ Ինք., US

16613 19.11.2030 «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM

16687 28.09.2030 «Երևանի «Զովք» գործարան» ՀՁ ԲԲԸ, Երևան, Արտաշեսյան փող., 99, AM

16688 28.09.2030 «Երևանի «Զովք» գործարան» ՀՁ ԲԲԸ, Երևան, Արտաշեսյան փող., 99, AM

16882 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16883 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16884 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16885 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16886 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16887 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16888 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16889 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16890 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16922 10.11.2030 Ռամ Քրիեյշն ընդ Փրոդաքթս, Ինք., VG

16923 10.11.2030 Ռամ Քրիեյշն ընդ Փրոդաքթս, Ինք., VG

16981 23.12.2030 «Մաստերկոմպ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2, բն. 33, AM

17018 11.01.2031 Դավիթ Իշխանյան, Երևան, Վաղարշյան 13/5, բն. 4, AM

17029 28.09.2030 Էլիդե Ֆայր Բոլ ՊՐՈ ՔՈ., ԼԹԴ, TH

17038 10.11.2030 Ռամ Քրիեյշն ընդ Փրոդաքթս, Ինք., VG

17039 10.11.2030 Ռամ Քրիեյշն ընդ Փրոդաքթս, Ինք., VG

17155 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17156 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

17157  25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17158 25.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17203 31.01.2031 Արիան Քիմիա Թիքարեթ վե Սանայի Ա. Ս., TR

17204 31.01.2031 Արիան Քիմիա Թիքարեթ վե Սանայի Ա. Ս., TR

17221  26.11.2030 Ակցիոներնե տովարիստվո «Գալիչֆարմ», UA

17222 26.11.2030 Ակցիոներնե տովարիստվո «Գալիչֆարմ», UA

17223 26.11.2030 Ակցիոներնե տովարիստվո «Գալիչֆարմ», UA

17224 26.11.2030 Ակցիոներնե տովարիստվո «Գալիչֆարմ», UA

17225 26.11.2030 Ակցիոներնե տովարիստվո «Գալիչֆարմ», UA

17226 26.11.2030 Ակցիոներնե տովարիստվո «Գալիչֆարմ», UA

17504 01.04.2031 Ակցիոներնե տովարիստվո «Գալիչֆարմ», UA

17505 01.04.2031 Ակցիոներնե տովարիստվո «Գալիչֆարմ», UA

18005 27.05.2031 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   09-01              543 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A44C 17/00          3420  A
B23P 5/00           3420  A
A61K 35/00         3421  A
A61K 36/00         3422  A
A61K9/00            3423  A
A61K35/00          3423  A
A61K9/00            3424  A

A47G 21/00         599 U

A61K 9/00          600 U

G09F 9/00         601  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2480
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11464, 31418
73 (1) Իրավատեր  ՓիՔյու Լայսնզինգ Ս.Ա., Rue 
des Colonies 11, 1000 Brussels, Belgium, BE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բրանչքո 21 Ս.Ա., 
Rue de la Victoire 1, 1060 Saint-Gilles, Belgium, BE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        24.11.2020

____________________

Գրանցում No 2481
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22421
73 (1) Իրավատեր  Սելլո Ստատիոների Փրո-
դաքթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, 6, Vakil Industrial 
Estate, Walbhat Road, Goregaon (East), Mumbai- 
400063, Maharashtra, India, IN
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
Սելլո Փլասթիք Փրոդաքթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, 
Plot No 711/1, 2, 3, 4 Somnath Road, Dabhel, 
Daman 396210, Dabhel, Daman, Daman and Diu 
396210, India, IN
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.11.2020

____________________

Գրանցում No 2482
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17221, 17222, 17223, 17224, 
17225, 17226, 17504, 17505
73 (1) Իրավատեր  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
օտկրիտովո տիպա «Գալիչֆարմ», ul. Oprishko-
vskaya, 6/8, 79000, g. Lvov, Ukraine, UA

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ակցիոներնե 
տովարիստվո «Գալիչֆարմ», ul. Oprishkovskaya, 
6/8, 79000, g. Lvov, Ukraine, UA
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          30.11.2020

____________________

Գրանցում No 2483
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27161, 27451, 27449, 27448, 
27450, 27162, 27158
73 (1) Իրավատեր  «Երևանի Արարատ կոնյակի-
գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան 0015, 
Ծովակալ Իսակովի պողոտա 9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Լինն Մարքեթինգ 
Ինք., Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown 
Barracks, Belize City, BZ
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          30.11.2020

____________________

Գրանցում No 2484
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6801
73 (1) Իրավատեր  Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու “ՏՄ-Սերվիս”, Rossia, 
125047, g. Moskva, ul. 2-ya Brestskaya d. 8, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Արկոն Թրեյդ» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 6/27, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          07.12.2020

____________________
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Գրանցում No 2485
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25222
73 (1) Իրավատեր  Յանմար Փաուեր Թեքնոլոջի 
ՔՈ., ԼԹԴ, 1-32, Chayamachi, Kita-Ku, Osaka, 
Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Յանմար 
Հոլդինգս Քո., ԼԹԴ., 1-32, Chayamachi, Kita-Ku, 
Osaka, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        07.12.2020

____________________
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

 338U       20.05.2020
 340U       31.05.2020
 540U       30.05.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2646    07.12.2020
2647    07.12.2020
2648    29.11.2020
2776    29.05.2020
2949    20.05.2020
3223    31.05.2020
3327    29.05.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

237S      01.06.2020



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2020.01 (11) 3420 (13) A
A44C 17/00
B23P 5/00

(21) AM20200078 (22) 04.09.2020
(72) Армен Галстян (AM) 
(73) Армен Галстян, 2412, Нор Ачин, Спортайин 
3, кв. 19 (AM) 
(54) Способ установления драгоценных кам-
ней в ювелирных изделиях
(57) Изобретение относится к ювелирной 
промышленности, в частности, к способам 
установления драгоценных камней в 
ювелирных изделиях и может найти применение 
для изготовления индивидуальных и 
исключительных изделий с изображениями, 
кодами и символами с разными контурами. 

Драгоценные камни устанавливают 
в ювелирных изделиях согласно 
заранее спроектированной формы и 
взаиморасположения, в качестве драгоценных 
камней используют бриллианты, которые 
устанавливают в изделии с учетом мощности 
их  флуоресценции, причем камни, обладающие 
сильной мощностью флуоресценции используют 
для создания изображения, кода или символа, 
а камни, не обладающие флуоресценцией – в 
качестве фона. 

Обеспечивается изготовление исключи-
тельных и индивидуальных ювелирных изделий, 
в которых под ультрафиолетовым светом можно 
увидеть изображение, код и символ с разным 
контуром, 16 ил.    

____________________

(51) 2020.01  (11) 3421 (13) A
A61K 35/00

(21) AM20200079 (22) 07.09.2020
(72) Гагик Нерсисян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Шуши, Ашот Бекори 4 (AM), ЗАО 
“Институт водных проблем и гидротехники 
имени академика И.В. Егиазарова”, 0047, 
Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Композиция для лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей

(57) Изобретение относится к фармацевти-
ческой промышленности, в частности, к составу 
противовоспалительных, регенеративных 
и антибактериальных капель для носа 
растительного происхождения.

Композиция включает анестезин, мед, 
прополис, дистиллированную воду,  этиловый 
спирт и биоактивный сок алоэ,  при следующем 
соотношении компонентов, мас.%:  анестезия 
- 0,5-2,0; мед - 8,0-11,0; прополис - 0,5-2,0; 
дистиллированная вода - 18,0-21,0; этиловый 
спирт - 8,0-11,0; биоактивный сок алоэ  – 
остальное. 

Расширяется ассортимент капель для носа.
____________________

(51) 2020.01 (11) 3422 (13) A
A61K 36/00

(21) AM20200084 (22) 14.09.2020
(72) Гагик Нерсисян (AM), Ани Микаелян (AM), 
Инара Навталян (AM), Гоар Петросян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Шуши, Ашот Бекори 4 (AM), ЗАО 
“Институт водных проблем и гидротехники 
имени академика И.В. Егиазарова”, 0047, 
Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для укрепления и стимулиро-
вания роста волос
(57) Изобретение относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
укрепления и стимулирования роста волос.

Средство включает масло клеще-
вины,   прополис, помол горького перца и 
этиловый спирт, эфирное масло розмарина и 
масло кокоса, при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: масло клещевины - 55,0-
65,0; прополис - 1,0-10,0; помол горького перца 
- 2,5-3,05; эфирное масло розмарина - 9,0-
11,0; масло кокоса - 4,5-6,0 и этиловый спирт 
– остальное.

Эффективно предотвращается выпадение 
волос и расширяется асортимент косметических 
средст против выпадение волос.

____________________

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01  (11) 3423 (13) A
A61K9/00
A61K35/00

(21) AM20200080 (22) 07.09.2020
(72) Гагик Нерсисян (AM), Ани Микаелян (AM), 
Нанар Аванесян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Шуши, Ашот Бекори 4 (AM), ЗАО 
“Институт водных проблем и гидротехники 
имени академика И.В. Егиазарова”, 0047, 
Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Противовоспалительная мазь комбини-
рованного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комбинированного действия.

Мазь комбинированного действия включает 
спиртовый раствор розмарина, красного 
горького перца, гармалы  и раствор  прополиса 
и димексидина, взятых в соотношении  1։5, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас. %: спиртовый раствор розмарина - 5,5-
7,0;  спиртовый раствор красного горького 
перца - 5,5-7,0; спиртовый раствор гармалы 
- 5,5-7,0; раствор  прополиса и димексидина, 
взятых в соотношении  1։5 – остальное.

Расширяется ассортимент противовоспа ли-
тельных мазей комбинированного действия.  

____________________

(51) 2020.01  (11) 3424 (13) A
A61K9/00

(21) AM20200081 (22) 07.09.2020
(72) Гагик Нерсисян (AM), Ани Микаелян (AM), 
Инара Нафталян (AM), Нанар Аванесян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцаха,  Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и гидро-
техники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Противовоспалительная мазь комбини-
рованного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комбинированного действия. 

Мазь комбинированного действия 
включает спермацет, сок королька, смолу 
абрикосового дерева, масло какао и эфирное 
масло розмарина, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: спермацет - 18,0-21,0; 
смола абрикосового дерева - 18,0-21,0;  масло 
какао - 7,0-10,0;  эфирное масло розмарина - 
0,5-2,0 и сок королька – остальное.

Расширяется ассортимент противовоспа-
лительных мазей комбинированного действия.  

____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2020.01 (11) 599 (13) U
A47G 21/00

(21) AM20200077U (22) 03.09.2020
(72) Арман Торчян (AM), Рудик Закарян (AM) 
(73) Арман Торчян, 0047, Ереван, Норк Мараш 
13-ая ул., 26/1 (AM), Рудик Закарян, 0060, 
Ереван, Аван, квартал Чаренц, 29, кв.41 (AM) 
(54) Соломинка для питья напитков
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности к соломинкам 
для питья. 

Соломинка для питья напитков изготовлена   
из полипропилена.  Соломимка имеет на 
внешней поверхности слой льда толщиной 
0,1-1,0 см, причем нижний край слоя льда 
находится на расстоянии 0,5-2,0 см от нижнего 
края соломинки. В случае с прямой соломинкой 
верхний край ледяного слоя находится на 
расстоянии 4,0-6,0 см от верхнего края 
соломинки.  В случае гофрированной соломинки 
верхний край ледяного слоя находится на 
расстоянии 0,5-1,5 см от нижнего края 
гофрированноой соломинки.  Ледяной слой 
содержит пищевой краситель и/или вкусовую 
добавку. 

Расширяется возможность соломинки для 
питья напитков и обеспечивается охлаждение 
напитка во время питья, 2 ил.

____________________

(51) 2020.01 (11) 600 (13) U
A61K 9/00

(21) AM20200085U (22) 14.09.2020
(72) Гагик Нерсисян (AM), Ани Микаелян (AM), 
Инара Навталян (AM), Гоар Петросян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Шуши, Ашот Бекори 4 (AM), ЗАО 
“Институт водных проблем и гидротехники 
имени академика И.В. Егиазарова”, 0047, 
Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Полезная модель относится к области 
косметологии, в частности, к средствам  для 
ухода за кожей.

Сведения о выданных патентах
Средство включает спермацет, глицерин, 

экстракт базилика,  масло кокоса и  масло 
семян  шалфея, при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: спермацет – 10,0-35,0; 
глицерин – 8,0-10,0;  экстракт базилика  - 8,0-
10,0; масло кокоса - 10,0-35,0 и масло семян  
шалфея - 18,0-21,0.

Расширяется ассортимент средств для ухода 
за кожей лица и обеспечивается их высокая 
эффективность.

____________________

(51) 2020.01 (11) 601  (13) U
G09F 9/00

(21) AM20190070U (22) 12.06.2019
(72) Армен Назарян (AM) 
(73) Армен Назарян, 1107, г. Вагаршапат, 
Мехакяна 60 (AM) 
(54) Световое устройство с меняющимся 
изобра жением
(57) Полезная модель относится к рекламным 
устройствам с изменяющимся изображением, 
в частности к устройствам, создающим 
впечатление подвижности изображения.

Световое устройство с меняющимся 
изображением имеет два источника света 
переключающиеся с помощью реле и 
поверхность формирования изображения. 
Источниками света в устройстве являются 
полупроводниковые светодиоды. Каждый 
источник света имеет алюминиевый радиатор 
охлаждения, с помощью которого источники 
света прикреплены в иллюстраторах со 
световыми перегородками. Иллюстраторы 
состоят из последовательно установленных 
линз, светового диска с изображением 
и фокусирующей линзы. Поверхность 
формирования изображения полупрозрачная. 
Иллюстраторы расположены друг к другу 
под таким углом, чтобы изображение из 
двух иллюстраторов отображалось на 
светопроницаемой поверхности изображения в 
одном и том же месте.

Увеличивается выразительность движу-
щихся изображений и яркость, 3 ил.

____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

51) 09-01 (11) 543 (13) S 
(21) 20200015  (22) 27.05.2020
(72) Артем Аветисян (AM) 
(73) ООО “Экоформ” (AM) 
(74) А. Галоян
(54) Стенд-дозатор

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№12/2

16 . 1 2 . 2020

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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