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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2020.01
(11) 3353
(13) A
B64C 29/00
B64C 27/00
(21) AM20180078
(22) 02.07.2018
(72) Վարդան Փենեսյան (AM)
(73) Վարդան Փենեսյան, 0010, Երևան,
Պուշկինի 15ա, բն. 25 (AM)
(54) Ուղղաձիգ վերելքով ուղևորատար թռչող
սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է թռչող սարքերին,
մասնավորապես՝ ուղղաձիգ վերելքով ուղևորա
տար, հիբրիդային շարժիչով թռչող սարքերին:
Ուղղաձիգ վերելքով ուղևորատար թռչող
սարքն ունի ֆյուզելաժ և դրան ամրակցված
պտուտակներ։ Պտուտակները տեղակայված
են ֆուզելաժի ուղղաձիգ առանցքի վերին
շրջահոս հատվածամասում։ Պտուտակներից
յուրաքանչյուրի ականոցի վրա տեղադրված են
էլեկտրական շարժիչներ, իսկ պտուտակների
վերին հատվածամասում տեղադրված է
ուղևորախցիկից կառավարվող պարաշյուտ:
Պտուտակների աշխատանքային գլխամասը
կատարված է առաջ թեքվելու հնարավորությամբ:
Պտուտակների աշխատանքային գլխամասն
ունի օդի միջանցիկ հոսք ապահովող անցքեր:
Բարձրացվում է սարքի աշխատանքի
արդյունավետությունը, 21 նկ.։
____________________

(51) 2020.01
(11) 3354
(13) A
C07C 229/00
A61K 33/00
(21) AM20180075
(22) 25.06.2018
(72) Արամ Պետրոսյան (AM), Վահրամ
Ղազարյան (AM), Գայանե Տոնոյան (AM), Ելենա
Աղաջանովա (AM), Ջերալդ Գիստեր (AT), Միխել
Ֆլեկ (AT)
(73) Արամ Մելքումի Պետրոսյան, 0033, Երևան,
Բակունցի 2, բն. 83 (AM)
(54) Տարբեր ամինոթթուներ և յոդիդ անիոն
պարունակող աղեր որպես թիրօքսինի սին
թեզի կարգավորիչներ
(57) Գյուտը վերաբերում է ամինոթթուների
աղերին, մասնավորապես՝ տարբեր ամինո
թթուներ և յոդիդ անիոն պարունակող

աղերին, որոնք կարող են կիրառվել որպես
մարդու օրգանիզմում թիրօքսինի սինթեզի
կարգավորիչներ, այն դեպքում, երբ թիրօքսինի
սինթեզի ցածր մակարդակը պայմանավորված
է յոդի պակասով։
Այդ աղերը՝ L-արգինինիում(+) սարկոզին
յոդիդ
[(L-ArgH)(Sar)I],
L-արգինինիում(+)
դիմեթիլգլիցին
յոդիդ
[(L-ArgH)(DMG)
I],
L-արգինինիում(2+)
երկդիմեթիլգլիցին
երկյոդիդ
[(L-ArgH2)(DMG)2I2],
երկ-L-

արգինինիում(+)
գլիցին
գլիցինիում
եռյոդիդ միահիդրատ [(L-ArgH)2(Gly…GlyH)
I3.H2O],
երկ-L-արգինինիում(+)
b-ալանին
b-ալանինիում
եռյոդիդ
[(L-ArgH)2(b-Ala…
b-AlaH)I3] հնարավոր է ստանալ որոշակի
մոլային
հարաբերակցությամբ
L-արգինին
(L-Arg), գլիցին (Gly) (կամ դրա ածանցյալներ՝
մեթիլգլիցին (սարկոզին, Sar), դիմեթիլգլիցին
(DMG), կամ գլիցինի հոմոլոգ՝ b-ալանին (b-Ala))
և յոդաջրածնական թթու պարունակող ջրային
լուծույթից՝ գոլորշիացման եղանակով։
____________________

(51) 2020.01
(11) 3355
(13) A
C12N 1/00
A61K 8/00
(21) AM20190085
(22) 16.07.2019
(72) Ֆլորա Նուբարի Տխրունի (AM), Արևիկ
Լևոնի Իսրայելյան (AM), Լիլյա Աշոտի
Առստամյան (AM)
(73) Արևիկ Լևոնի Իսրայելյան, 375000,
Արցախի հանրապետություն, Ստեփանակերտ,
Ա. Առաքելյան, 1 նրբ. 5, բն. 7 (AM)
(54) Կաթնամթերքների պատրաստման
համար Enterococcus durans P13-MDC 9635
և Lactobacillus helveticus KG5 շտամների
կոնսորցիում
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլո
գիային և կաթնամթերքի արտադրությանը,
մասնավորապես՝ կաթնամթերքների պատ
րաստման համար Enterococcus durans P13-MDC
9635 և Lactobacillus helveticus KG5 շտամների
կոնսորցիումին:

66

ԳՅՈՒՏԵՐ
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08.01.2020

Enterococcus
durans
P13-MDC
9635
կաթնաթթվային մանրէի շտամը մեկուսացվել
է Արցախի Հանրապետության
տնային
տնտեսության կովի կաթից, իսկ Lactobacillus helveticus KG5-MDC 9663 շտամը՝ գոմեշի
մածունից: Շտամները օժտված են պրոբիոտիկ
հատկություններով:
Նշված
մանրէների
համակեցությամբ
ստեղծված մերանները կարելի է կիրառել
ֆունկցիոնալ սննդամթերքի արտադրության
համար:
____________________

(51) 2020.01
(11) 3356
(13) A
G01N 33/00
(21) AM20190112
(22) 27.09.2019
(72) Սուրեն Սարգսյան (AM)
(73) Սուրեն Սարգսյան (AM)
(54) Բնական ջրերում թթվածնի կենսա
քիմիական պահանջի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վե
րա
բե
րում է վերլուծական
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ ըստ
օրգանական նյութերի և կոշտության աղերի
խտության ջրի չափամասերի բաժանմանը
և կարող է կիրառվել ջրի միկրոտարրային
կազմի ուսումնասիրության և բնական ջրերում
թթվածնի կենսաքիմիական պահանջի որոշման
համար:
Ըստ բնական ջրերում թթվածնի կենսա
քիմիական պահանջի որոշման եղանակի,
հետազոտվող ջրի նմուշը 1-2 ժամ պահելով
լույսի տակ քլորազերծում են, այնուհետև
հաջորդաբար ավելացնում թիոմիզանյութի
լուծույթ և հողի մզվածք մեկական մլ. 1լիտր
ջրին հաշվարկով, որից հետո ջրանմուշը
ինկուբացնում են 5 օրվա ընթացքում (20 ± 2)°С
ջերմաստիճանում մութ պայմաններում՝ առանց
թթվածնի մուտքի և հայտնի եղանակով որոշում
ջրի թթվածնի կենսաքիմիական պահանջը:
Գյուտի
համաձայն,
հետազոտվող
ջուրը
նախապես սառեցնում են երկարավուն անոթում
հորիզոնական դիրքում, հետո հալեցնում են
անոթի ուղղաձիգ դիրքում, ընդ որում, անոթում
գտնվող ջրի ծավալը կազմում է անոթի ծավալի
1/3-ը, իսկ հալված ջուրը հալման ընթացքում,
որպես հետազոտվող ջրանմուշ, աստիճանաբար
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ՄԱՍ 1
№

հավաքում են երեք հաջորդական հավասար
չափամասերով փորձանոթների մեջ, իսկ
թթվածնի կենսաքիմիական պահանջը որոշում
են մանոմետրիկ եղանակով:
Ապահովվում է բնական ջրերում թթվածնի
կենսաքիմիական պահանջի որոշման պար
զեցումն ու աշխատատարության նվազեցումը։
(74) Արեգ Պետրոսյան
____________________

(51) 2020.01
(11) 3357
(13) A
G01N 33/00
A61B 1/00
(21) AM20190114
(22) 03.10.2019
(72) Քրիստինե Դանիելյան (AM), Սամվել
Չաիլյան (AM)
(73) Քրիստինե Դանիելյան, 0088, Երևան,
Շիրազի 22, բն. 6 (AM), Սամվել Չաիլյան, 0019,
Երևան, Աղբյուր Սերոբի 3, բն. 64 (AM)
(54) Գլիոբլաստոմայի ախտորոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաքիմիային
և բժշկական ախտորոշման բնագավառին,
մասնավորապես՝ գլխուղեղի գլիոբլաստոմայի
ախտորոշման
եղանակին՝
ֆոսֆոռիբոզիլ
պիրոֆոսֆատ սինթազ-1 (ՖՌՊՍ-1) ֆերմենտի
ակտիվության որոշմամբ:
Եղանակը
կայանում
է նրանում, որ
գլխուղեղի
հյուսվածքից
անջատում
են
երկու
ֆերմենտ՝
օրոտատֆոսֆոռիբոզիլ
տրանսֆերազը և ֆոսֆոռիբոզիլ պիրոֆոսֆատ
սինթազ
1-ը,
դրանք
փոխազդում
են,
ապա
ֆոսֆոռիբոզիլ
պիրոֆոսֆատի
օրոտատֆոսֆոռիբոզիլ
տրանսֆերազի
հետ
(տրանսֆերազի
սուբստրատի`
օրոտատի,
առկայությամբ)
փոխազդման
արդյունքում առաջացած ֆոսֆատի կամ
պիրոֆոսֆատի
քանակությամբ
որոշում
են ֆոսֆոռիբոզիլ պիրոֆոսֆատ սինթազ-1
ֆերմենտի
տեսակարար
ակտիվությունը
և ֆոսֆոռիբոզիլ պիրոֆոսֆատ սինթազ-1
ֆերմենտի տեսակարար ակտիվության ավելի,
քան 20% արժեքի դեպքում ախտորոշում են
գլիոբլաստոմա:
Բարձրացվում է գլիոբլաստոմայի ախտ
որոշման ճշգրտությունը:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
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(51) 2020.01
(11) 3358
(13) A
H02K 44/00
(21) AM20190002
(22) 14.01.2019
(72) Խաչիկ Հայկազի Մանասելյան (AM)
(73) Խաչիկ Մանասելյան, 0203, Արագածոտնի
մարզ, ք. Աշտարակ, Գիտավան-2, 10 շ., բն. 6 (AM)
(54) Մագնիսական հեղուկի էներգիան էլեկ
տրական էներգիայի փոխակերպման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրական
մեքենաներին, մասնավորապես՝ մագնիսական
հեղուկի էներգիան էլեկտրական էներգիայի
փոխակերպման սարքերին:
Մագնիսական հեղուկի էներգիան էլեկ
տրական էներգիայի փոխակերպման սարքն
ունի բաք, դրան առնվազն մի ծայրամասով
միակցված հեղուկատար խողովակ, որի
միջով շրջանառվում է մագնիսական հեղուկ,
հաստատուն մագնիսներ, որոնք տեղադրված
են
հեղուկատար խողովակի արտաքին
մակերևույթի երկարությամբ, էլեկտրական
էներգիայի գեներացման հանգույց։ Սարքը
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ՄԱՍ 1
№

լրացուցիչ ունի բաքի խողովակաշարի միջոցով
միակցված
հաջորդաբար
տեղադրված
լրացուցիչ
բաք,
կարգավորիչ
փական
և
ինվերտորի
միջոցով
կառավարվող
դարձափոխային
պոմպ։
Հեղուկատար
խողովակի ազատ ծայրամասը կորացված է և
իջեցված է բաքի վերին հեղուկ չպարունակող
հատվածամասի մեջ։ Հաստատուն մագնիսները
հեղուկատար
խողովակի
երկարությամբ
տեղադրված են դեպի դրա ազատ ծայրամասը՝
առնվազն
երկու
առանձին
նեղացող
շարվածքներով:
Էլեկտրական
էներգիայի
գեներացման հանգույցն իրականացված է
էլեկտրագեներատորի տեսքով, որի ռոտորին
ամրակցված թիակավոր անիվը տեղադրված է
բաքի վերին հեղուկ չպարունակող հատվածում՝
հեղուկատար խողովակի ազատ ծայրամասից
թափվող
մագնիսական
հեղուկի
շիթով
պտտման հնարավորությամբ։
Բարձրացվում է սարքի աշխատանքի
արդյունավետությունը, 6 նկ.։
____________________
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ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11

արտոնագրի համարը

13
		
21
		

փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
72
73
74
85
86
87

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2020.01
(11) 573
(13) U
F24F 1/00
F24F 11/00
F28G 9/00
(21) AM20190115U
(22) 07.10.2019
(72) Գուրգեն Մարջանյան (AM)
(73) Գուրգեն Մարջանյան (AM)
(54) Օդի լավորակման սարք
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
օդորակման ոլորտին և կարող է օգտագործվել
ֆենքոյլների և օդորակիչների ներքին բլոկի
ջերմափոխանակիչի և դրենաժային տակդիրի
պարբերական լվացման և ախտահանման
համար:
Օդի լավորակման սարքն ունի իրան,
օդափոխիչ, ջերմափոխանակիչ, դրենաժային
տակդիր,
հեղուկի
փոշիացման
միջոց
պարունակող
ջերմափոխանակիչի
և
դրենաժային տակդիրի լվացման և (կամ)
ախտահանման
հանգույց:
Հանգույցը
կատարված է
ջերմափոխանակիչի երկա
րությամբ կամ լայնությամբ տեղադրված կոլեկ
տորի տեսքով: Կոլեկտորին միակցված են
բաշխիչ խողովակներ՝ համապատասխանաբար
տեղադրված ջերմափոխանակիչի լայնությամբ
կամ երկարությամբ: Հեղուկի փոշիացման
միջոցն իրականացված է բաշխիչ խողովակների
վրա տեղադրված հեղուկի փոշարար
ների
շարքերի տեսքով: Հանգույցն ամրակցված է
ջերմափոխանակիչի մակերևույթներից մեկի
կողմից: Կոլեկտորի մուտքը գտնվում է սարքի
իրանից դուրս։
Իրականացման մեկ այլ տարբերակում
կոլեկտորի մուտքն ունի լվացահեղուկի և ջրի
մատուցման ընդհանուր միակցման կետ։
Իրականացման մեկ այլ տարբերակում
կոլեկտորի մուտքն ունի լվացահեղուկի և ջրի
մատուցման առանձին միակցման կետեր։
Իրականացման մեկ այլ տարբերակում
լվացահեղուկի և (կամ) ջրի մատուցման
միակցման կետն օժտված է խողովակաշարային
արմատուրով։
Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը,
ընդլայնվում
են
ֆունկցիոնալ
հնարա
վորությունները, 2 նկ.:
(74) Արեգ Պետրոսյան
____________________

(51) 2020.01
(11) 574		
(13) U
G09B 9/00
(21) AM20190110U
(22) 18.09.2019
(72) Ռադիկ Վանիկի Վանունց (AM)
(73) «Ռադվան տեխնոլոգիա» ՍՊԸ, 0029,
Երևան, Սիլիկյան թաղ. 5-րդ փող. 58 (AM)
(54) ՈԻՐԱԼ-4320-30 մակնիշի կողավոր ավտո
մեքենայի վարժասարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ռազ
մական ուսումնավարժական բնագավառին և
կարող է կիրառվել ավտոմոբիլային տեխնիկայի
մեքենավարման ուսուցման համար:
ՈՒՐԱԼ-4320-30
մակնիշի
կողավոր
ավտո
մեքենայի
վարժասարքը
բաղկացած
է հրահանգչի մոդուլից, որն ունի հատուկ
ծրագրային ապահովմամբ և վարորդի համար
իրավիճակի
մոդելների
պարամետրերի
նախապատրաստման, կարգաբերման արտա
կարգիչ,
պատկերման
ապահովման
համա
կառավարման
ապարատաէլեկտրոնային
մոդուլից, որն ունի վարորդի խցիկ: Վարորդի
խցիկը պարունակում է էլեկտրոնային բլոկ
և իրականացված է ավտոմեքենայի ներքին
չափերով ու կահավորման ամբողջական
նմանակման
հնարավորությամբ։ Վարժա
սարքն ունի նաև դինամիկ տախտակամած, որն
ունի եռաչափ և համաժամ շարժումն ապահովող
շարժաբերներ, որոնք կապված են հրահանգչի
մոդուլի համակարգչի հետ: Կառավարման
ապարատաէլեկտրոնային մոդուլը համալրված
է մեքենավարման ընթացքում արգելքների
հաղթահարման ճշտությունն ու մեքենայի
մանևրելու հնարավորությունն ապահովող,
վարորդի խցիկում տեղադրված երկրորդ
էլեկտրոնային բլոկով: Երկրորդ էլեկտրոնային
բլոկը միացված է համակարգչին և վարորդի
խցիկում տեղակայված առաջին էլեկտրոնային
բլոկին, բոլոր կառավարման օրգաններին ու
ազդանշանային միջոցներին։
Ապահովվում է ՈՒՐԱԼ-4320-30 մակնիշի
կողավոր ավտոմեքենայի մեքենավարման
լրիվ դասընթացով վարորդների ուսուցման
հնարավորությունը, 2 նկ.:
____________________

11

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 09-01

(11) 515		

(13) S

(21) 20190031		
(22) 18.09.2019
(72) Մինաս Խանզադյան (AM)
(73) Մինաս Խանզադյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
ք. Բյուրեղավան, Սամվել Վարդանյան փ., 4-րդ
շ., բն. 42 (AM)
(54) Հուշանվերային շշեր (17 տարբերակ)
(55)

14
14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

15
15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

16
16

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

17
17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

18
18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

19
19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

20
20

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

21
21

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

22
22

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

23
23

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

24
24

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

____________________

25
25

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

(51) 09-03

(11) 516		

01/1

ՄԱՍ 1
№

(13) S

(21) 20180056		
(22) 27.12.2018
(72) Հովհաննես Ամլիկյան (AM)
(73) Հովհաննես Ազատի Ամլիկյան, Երևան, Նորա
գավիթ 1-ին փող., 2-րդ փակուղի, տուն 8 (AM)
(54) Տարա կաթնամթերքի և ըմպելիքի համար
(4 տարբերակ)
(55)

26
26

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

____________________

27
27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20181841		

(111) 30039

(220) 21.11.2018

(151) 23.12.2019

			(181) 21.11.2028
(730)
Գագիկ
Դիլաքյան,
USՀովհաննես
Դիլաքյան, US

(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ,
Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM
(442) 28.12.2018
(540)

(442) 01.02.2019
(540)
(511)
դաս
32.
գազավորված
ըմպելիքներ:
____________________

մրգային

(210) 20182136		

(111) 30041

(220) 28.12.2018

(151) 23.12.2019

			(181) 28.12.2028
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(442) 18.03.2019
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, բաց կապույտ, կարմիր, մուգ կարմիր,
վարդագույն, մարմնագույն, սպիտակ, սև և
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր
պահպանման
և
փոխադրման
համար.
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր,
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ, խեցի, ծովի
փրփուր, սաթ.
դաս
41.
կրթություն.
ուսումնական
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում:
____________________

(210) 20182019		

(111) 30040

(220) 14.12.2018

(151) 23.12.2019

			(181) 14.12.2028

(526) «РИНО» բառը և ® նախազգուշական
մակնշումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ
և արդուզարդի միջոցներ նախատեսված քթի
համար.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղեր. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդու օգտագործման համար. քիմիադեղագործական պատրաստուկներ. դեղա
գործական
պատրաստուկներ. արդուզարդի
բժշկական
բուժիչ
պատրաստուկներ.
պատրաստվածքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

30
30

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

(210) 20182140		

(111) 30042

(210) 20190110		

(111) 30044

(220) 28.12.2018

(151) 23.12.2019

(220) 24.01.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 28.12.2028
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(442) 18.03.2019
(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 24.01.2029
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Կարմիր
Բանակայինների 6/10/1, AM
(442) 01.04.2019
(540)

(526) «АКВА» բառը և ® նախազգուշական
մակնշումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք.
կոսմետիկական պատրաստուկներ. արդու
զարդի միջոցներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար
հավելումներ.
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվող
դիետիկ
սննդամթերք.
դիետիկ
ապրանքներ
հաշմանդամ
ների համար. բժշկական օգտագործման
համար
հարմարեցված
դիետիկ
միջոց
ներ.
դեղագործական
պատրաստուկներ
մարդու օգտագործման համար. քիմիադեղագործական պատրաստուկներ. դեղա
գործական
պատրաստուկներ. արդուզարդի
բուժիչ
պատրաստուկներ.
բժշկական
պատրաստվածքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

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

(210) 20190111		

(111) 30045

(220) 24.01.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 24.01.2029
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Կարմիր
Բանակայինների 6/10/1, AM
(442) 01.04.2019
(540)

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

(210) 20190112		

(111) 30046

(111) 30043
(210) 20190108		
(220) 24.01.2019
(151) 23.12.2019
			(181) 24.01.2029
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Կարմիր
Բանակայինների 6/10/1, AM
(442) 01.04.2019
(540)

(220) 24.01.2019

(151) 23.12.2019

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

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

			(181) 24.01.2029
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Կարմիր
Բանակայինների 6/10/1, AM
(442) 01.04.2019
(540)
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(210) 20190113		

(111) 30047

(526) «FASHION HOUSE» գրառումն ինքնուրույն

(220) 24.01.2019

(151) 23.12.2019

պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. կոշկեղեն. բլուզներ. սվիտերներ,
պուլովերներ. շապիկներ (բլուզներ). հագուստ.
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. տաբատ
ներ. վերնազգեստ. տրիկոտաժե հագուստ.
գոտիներ (ներքնազգեստ). շրջազգեստներ.
զգեստներ.
վերարկուներ.
բաճկոններ
(հագուստ). կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ.
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. լեգինսներ
(շալվար). սարաֆաններ:
____________________

			(181) 24.01.2029
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Կարմիր
Բանակայինների 6/10/1, AM
(442) 01.04.2019
(540)

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

(210) 20190195		

(111) 30048

(220) 06.02.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 06.02.2029
(730) Ալ Վահդանիա Ջեներալ Թրեյդինգ Քո
ԼԼՔ, AE
(442) 01.03.2019
(540)

(210) 20190204		

(111) 30050

(220) 07.02.2019

(151) 23.12.2019

01/1
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			(181) 07.02.2029
(730) Դիանա Շատվերյան, Երևան, Աղայան 9,
բն. 51, AM
(442) 16.05.2019
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ և ծխախոտային
արտադրանք։
(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20190203		

(111) 30049

(220) 07.02.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 07.02.2029
(730) Դիանա Շատվերյան, Երևան, Աղայան 9,
բն. 51, AM
(442) 16.05.2019
(540)

(526) «ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՆ» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 14. մատանիներ (թանկարժեք իրեր).
ականջօղեր.
դաս 25. կոշկեղեն. բլուզներ. սվիտերներ,
պուլովերներ. շապիկներ (բլուզներ). հագուստ.
կոստյումներ.
պատրաստի
հագուստ.
տաբատներ.
վերնազգեստ.
տրիկոտաժե
հագուստ.
գոտիներ
(ներքնազգեստ).
շրջազգեստներ. զգեստներ. վերարկուներ.
բաճկոններ (հագուստ). կոշիկներ. սպորտային
կոշիկներ. հագուստ արհեստական կաշվից.
կաշվե հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.
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կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. լեգինսներ
(շալվար). սարաֆաններ.
դաս 26. մետաղազարդեր (հագուստի
պարագաներ). զարդեր հագուստի համար:
____________________

(210) 20190224		

(111) 30051

(220) 08.02.2019

(151) 23.12.2019

(210) 20190266

(111) 30053

(220) 15.02.2019

(151) 23.12.2019

01/1
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№

			(181) 15.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Մելիք
սեթյան Գրիգորի, Երևան, Ն. Շենգավիթ 5-րդ
փող., տուն 34, AM
(442) 01.03.2019
(540)

			(181) 08.02.2029
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Կարմիր
Բանակայինների 6/10/1, AM
(442) 16.04.2019
(540)

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

(210) 20190265		

(111) 30052

(220) 15.02.2019

(151) 23.12.2019

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190330

(111) 30054

			(181) 15.02.2029
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Արտյոմ
Մելիքսեթյան Գրիգորի, Երևան, Ն. Շենգավիթ
5-րդ փող., տուն 34, AM

(220) 25.02.2019

(151) 23.12.2019

(442) 01.03.2019
(540)

(442) 18.03.2019
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

			(181) 25.02.2029
(730) Իշխան Իշխանյան, Երևան, Մանանդյան
33, AM

(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտոմոբիլային,
ավտոբուսային փոխադրումներ. զբոսանավերի
ծառայություններ.
կրուիզների
կազմակեր
պում.
տրանսպորտային
ծառայություններ
զբոսաշրջիկների համար. տրանսպորտային
ծառայություններ. ճանապարհորդական շրջա
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գայությունների
համար
փոխադրումների
կազմակերպում.
ճանապարհորդությունների
տոմսերի
ամրագրում.
ճանապարհորդ
ների
փոխադրում.
փոխադրում
տեղիցտեղ
տեղափոխվելիս.
միջնորդություն
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդություն
փոխադրումների
դեպքում.
վարորդների
ծառայություններ. ճանապարհորդությունների
ամրագրում. երրորդ անձանց համար ուղևորա
փոխադրումների կազմակերպում առցանց
հավելվածների միջոցով.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190444
(111) 30055
(220) 11.03.2019
(151) 23.12.2019
			(181) 11.03.2029
(730) Ազատ Թովմասյան, Երևան, Շինա
րարների փ. 16, բն. 19, AM
(442) 01.04.2019
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման,
հսկման
(ստուգման),
փրկության
և
ուսուցման
սարքեր
ու
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման,
միացման,
փոխակերպման,
կուտակման,
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVDներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ

01/1

ՄԱՍ 1
№

ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
պայուսակներ
դյուրակիր
համակարգիչների համար. սմարթֆոնների
պատյաններ.
լիցքավորող
սարքեր
կուտակիչների
համար.
դիրքորոշման
համաշխարհային համակարգի ապարատներ
(GPS).
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ.
թանկարժեք
իրեր.
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների
մորթիներ.
սնդուկներ
և
ճամփորդական
ճամպրուկներ.
անձրևի
և
արևի
հովանոցներ.
ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր.
պարանոցակապեր,
սանձափոկեր
և
հագուստ
կենդանիների
համար.
դրամապանակներ,
քսակներ,
կրեդիտ
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ).
պայուսակներ, տուրիստական պայուսակներ,
կանացի
պայուսակներ,
ճամփորդական
պայուսակներ,
ճամփորդական
կաշվե
պայուսակներ (կաշեգալանտերեա), կաշվե կամ
կաշեստվարաթղթե պայուսակներ կամ տուփեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապ
ված հետազոտություններ և մշակումներ.
արդյունա
բերական վերլուծումների և հետա
զոտությունների
ծառայություններ.
համա
կարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման մշակում և զարգացում:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20190479		
(111) 30056
(220) 18.03.2019
(151) 23.12.2019
			(181) 18.03.2029
(730) «Մաքսի պլաստ» ՍՊԸ, Երևան, Ա.
Ավետիսյան փ., շ. 70/7, AM
(442) 16.05.2019
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(540)

(210) 20190532		

(111) 30058

(220) 22.03.2019

(151) 23.12.2019

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 22.03.2029
(730) ««ՆՈԱ» ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԱԿՈՒՄԲ» ՀԿ,
Երևան, Բրյուսովի փող., շ. 6, AM
(442) 02.05.2019
(540)

(526) «MAXI» և «PLAST» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, կապույտ և կարմիր գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 17. փրփրապլաստ.
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի
խանութների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20190531		

(111) 30057

(220) 22.03.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 22.03.2029
(730) ««ՆՈԱ» ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԱԿՈՒՄԲ» ՀԿ,
Երևան, Բրյուսովի փող., շ. 6, AM
(442) 02.05.2019
(540)

(526) «YEREVAN» և «ARMENIA» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 41. ֆուտբոլային ակումբների ծառայու
թյուններ.
սպորտային
միջոցառումների
կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(526) «YEREVAN», «ARMENIA» բառերը և «FOOTBALL CLUB» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 41. ֆուտբոլային ակումբների ծառայու
թյուններ.
սպորտային
միջոցառումների
կազմակերպում և անցկացում ֆուտբոլի
բնագավառում:
____________________

(210) 20190544
(111) 30059
(220) 25.03.2019
(151) 23.12.2019
			(181) 25.03.2029
(730) Աութբեք Սթեյքհաուս օֆ Ֆլորիդա, ԷլԷլՍի, US
(442) 16.04.2019
(540)

(526) «GRILL» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
բարերի
ծառայություններ.
սննդամթերքի
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի
ձևավորում (քեյթրինգ). սննդի և խմիչքի
մատակարարման ծառայություններ. սննդի
առաքման ծառայություններ. դուրս հանվող
սննդամթերքի պատրաստում և վաճառք:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________
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35

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

(210) 20190545

(111) 30060

(220) 25.03.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 25.03.2029
(730) Աութբեք Սթեյքհաուս օֆ Ֆլորիդա, ԷլԷլՍի,
US
(442) 16.04.2019
(540)

(526) «GRILL» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև,սպիտակ, կարմիր և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
բարերի
ծառայություններ.
սննդամթերքի
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի
ձևավորում (քեյթրինգ). սննդի և խմիչքի
մատակարարման ծառայություններ. սննդի
առաքման ծառայություններ. դուրս հանվող
սննդամթերքի պատրաստում և վաճառք:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20190560

(111) 30061

(220) 26.03.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 26.03.2029
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս ԼԼՔ, US
(442) 02.05.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր սպիտակ և սև գունային համակցու
թյամբ:

01/1

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 16. թուղթ. թղթից պիտույքներ.
ստվարաթուղթ. ստվարաթղթից պիտույքներ.
տպագիր
արտադրանք.
կազմարարական
նյութեր.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
ապրանքներ. սոսնձող նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային
նպատակների համար.
նյութեր նկարիչների համար. նկարելու վրձին
ներ. ուսումնական և ուսուցողական նյութեր
(բացա
ռությամբ սարքերի). պլաստմասսայե
նյութեր փաթեթավորման համար. գրքեր.
կոմիքսների
գրքույկներ.
երգարաններ.
ամսագրեր.
բրոշյուրներ.
տպագրական
հրատարակություններ.
փոստային
թուղթ.
նկարչության և գծագրության թուղթ. ջրաներկ
բացելու բաժակապնակներ. ներկատուփեր.
գրիչներ. մատիտներ, քրայոններ (մատիտներ
առանց
փայտե
շրջանակի).
կավիճներ.
քանոններ. գծագրագործիքատուփեր. գծա
գրական
գործիքներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ.
փոխադրանկարներ.
գունա
զարդման գրքեր. գրքեր նկարելու համար.
խաղաթղթեր. գրելու պիտույքներ. թղթային
քարտեր. բաններներ. թղթե բաններներ.
ազդագրեր. պլակատներ. թղթե տոպրակներ.
թղթե տակդիրներ. սեղանի թղթե տակդիրներ.
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ
դնելու համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. թղթե
ներդրակներ սկուտեղների համար, թղթե
անձեռոցիկներ, թղթե թաշկինակներ, թղթե
գդակներ և գլխարկներ. փաթեթավորման
թուղթ. շնորհավորական բացիկներ. փոստային
բացիկներ. հրավիրատոմսեր. սեղանի անձե
ռոցիկներ. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար.
թղթե
ճաշացուցակներ
(մենյու).
թղթե
նյութեր
փաթեթավորման համար. թղթե տնտեսական
պայուսակներ. թղթե տոպրակներ աղբի համար.
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և
որսամիս. մսի էքստրակտներ. ծովամթերք
և ծովամթերքից արտադրատեսակ. պահա
ծոյացված,
սառեցված,
չորացված
և
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր. դոնդող.
մուրաբաներ. կոմպոտներ. լոբազգիներ. ձվեր.
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր. մսամթերք. խորոված, տապակած
միս. բուրգերներ. բեկոն. նրբերշիկ. հոթդոգեր. սթեյք. արտադրանք թռչնամսից.
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

ջերմային
մշակման
ենթարկված
հավի
միս. հավի մսից արտադրանք. հավի մսի
պարունակությամբ
թեթև
նախաճաշեր.
պանիրներ. մշակված մրգերից կամ կաթնային
արտադրանքից պատրաստված աղանդեր.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելքներ.
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
նուշի կաթի հիմքով.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. տապիոկա և սագո. քաղցրա
վենիք և հրուշակեղեն. պաղպաղակ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ (համեմունք).
սոուսներ, այն է՝ սոուսներ մակարոնեղենի
համար, պեստո (սոուս), սոյայի սոուս, տոմատի
սոուս, կետչուպ (սոուս). չորացրած խոտեր.
ամոքանք և համեմանք. սննդային սառույց.
համեմունքներ աղցանների համար. թանձր
ամոքանք. բուտերբրոդներ. սենդվիչներ. հավով
սենդվիչներ. կոտլետով բուլկիներ (բուրգերներ).
հավի կոտլետով բուլկիներ (բուրգերներ).
խճողակով
լցոնված
փաթաթված
բլիթի
տեսքով սենդվիչներ. հավի խճողակով լցոնված
փաթաթված բլիթի տեսքով սենդվիչներ.
տորտիլաներ. պիտա հաց. ռուլետներ. լցոնված
ռուլետներ. հավի մսով լցոնված ռուլետներ.
կուտապներ.
հավի
մսով
կուտապներ.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). շոկոլա
դային աղանդեր (հրուշակեղեն). կակաոյով
և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ.շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20190561		

(111) 30062

(220) 26.03.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 26.03.2029
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս ԼԼՔ, US
(442) 02.05.2019

01/1

ՄԱՍ 1
№

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 16. թուղթ. թղթից պիտույքներ.
ստվարաթուղթ. ստվարաթղթից պիտույքներ.
տպագիր
արտադրանք.
կազմարարական
նյութեր.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
ապրանքներ. սոսնձող նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարիչների համար. նկարելու վրձիններ.
ուսումնական
և
ուսուցողական
նյութեր
(բացառությամբ սարքերի). պլաստմասսայե
նյութեր փաթեթավորման համար. գրքեր.
կոմիքսների
գրքույկներ.
երգարաններ.
ամսագրեր.
բրոշյուրներ.
տպագրական
հրատարակություններ.
փոստային
թուղթ.
նկարչության և գծագրության թուղթ. ջրաներկ
բացելու բաժակապնակներ. ներկատուփեր.
գրիչներ. մատիտներ, քրայոններ (մատիտներ
առանց
փայտե
շրջանակի).
կավիճներ.
քանոններ. գծագրագործիքատուփեր. գծա
գրական
գործիքներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ.
փոխադրանկարներ.
գունա
զարդման գրքեր. գրքեր նկարելու համար.
խաղաթղթեր. գրելու պիտույքներ. թղթային
քարտեր. բաններներ. թղթե բաններներ.
ազդագրեր. պլակատներ. թղթե տոպրակներ.
թղթե տակդիրներ. սեղանի թղթե տակդիրներ.
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ
դնելու համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. թղթե
ներդրակներ սկուտեղների համար, թղթե
անձեռոցիկներ, թղթե թաշկինակներ, թղթե
գդակներ և գլխարկներ. փաթեթավորման
թուղթ. շնորհավորական բացիկներ. փոստային
բացիկներ.
հրավիրատոմսեր.
սեղանի
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար.
թղթե
ճաշացուցակներ
(մենյու).
թղթե
նյութեր
փաթեթավորման համար. թղթե տնտեսական
պայուսակներ. թղթե տոպրակներ աղբի համար.
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դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և
որսամիս. մսի էքստրակտներ. ծովամթերք
և
ծովամթերքից
արտադրատեսակ.
պահածոյացված, սառեցված, չորացված և
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր. դոնդող.
մուրաբաներ. կոմպոտներ. լոբազգիներ. ձվեր.
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր. մսամթերք. խորոված, տապակած
միս. բուրգերներ. բեկոն. նրբերշիկ. հոթդոգեր. սթեյք. արտադրանք թռչնամսից.
ջերմային
մշակման
ենթարկված
հավի
միս. հավի մսից արտադրանք. հավի մսի
պարունակությամբ
թեթև
նախաճաշեր.
պանիրներ. մշակված մրգերից կամ կաթնային
արտադրանքից պատրաստված աղանդեր.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելքներ.
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
նուշի կաթի հիմքով.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ.
տապիոկա
և
սագո.
քաղցրավենիք և հրուշակեղեն. պաղպաղակ.
շաքար. մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ
(համեմունք). սոուսներ, այն է՝ սոուսներ
մակարոնեղենի համար, պեստո (սոուս),
սոյայի սոուս, տոմատի սոուս, կետչուպ (սոուս).
չորացրած խոտեր. ամոքանք և համեմանք.
սննդային սառույց. համեմունքներ աղցանների
համար. թանձր ամոքանք. բուտերբրոդներ.
սենդվիչներ. հավով սենդվիչներ. կոտլետով
բուլկիներ (բուրգերներ). հավի կոտլետով
բուլկիներ (բուրգերներ). խճողակով լցոնված
փաթաթված բլիթի տեսքով սենդվիչներ.
հավի խճողակով լցոնված փաթաթված բլիթի
տեսքով սենդվիչներ. տորտիլաներ. պիտա
հաց. ռուլետներ. լցոնված ռուլետներ. հավի
մսով լցոնված ռուլետներ. կուտապներ. հավի
մսով կուտապներ. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն).
շոկոլադային
աղանդեր
(հրուշակեղեն). կակաոյով և կաթով ըմպե
լիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. շոկոլադի
հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20190585

(111) 30063

(220) 28.03.2019

(151) 23.12.2019

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 28.03.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միսակ Գևորգյան,
ք. Մասիս, 2-րդ փ., տուն 90, AM
(442) 17.06.2019
(540)

(526) «since 2019» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կանաչ, մուգ կանաչ, սև և շագանակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:
____________________

(210) 20190653

(111) 30064

(220) 04.04.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 04.04.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(442) 02.05.2019
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի
բուրավետարարներ,
բացի
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եթերային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների
բռնիչներ. լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
կայծքարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________
(210) 20190662

(111) 30065

(220) 05.04.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 05.04.2029
(730) «Ալտերո» ՓԲԸ, Երևան, Կողբացի 1, բն.
73, AM
(442) 16.05.2019
(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր,
պատրույգներ լուսավորման համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝
սրճարանների
ծառայություններ,
նախա
ճաշարանների ծառայություններ, ինքնա
սպա
սարկման ռեստորանների ծառայություններ,
խորտկարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190723		

(111) 30066

(220) 11.04.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 11.04.2029
(730) Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի
նահանգ, US
(442) 16.04.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
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թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ. համակարգչային ծրագրեր
(ներբեռնելի
ծրագրային
ապահովում).
ներբեռնելի
ծրագրային
ապահովում՝
շարժական հավելվածների տեսքով։
(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20190729		

(111) 30067

(220) 11.04.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 11.04.2029
(730) «Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբ» հասա
րակական
կազմակերպություն,
Երևան,
Ծիծեռնակաբերդի խճ. 4/7, AM
(442) 02.05.2019
(540)

(526) «YEREVAN» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
դեղին, մուգ կապույտ և նռնագույն գունային
համակցությամբ:

01/1

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվար
ճությունների կազմակերպում հյուրերի
համար. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
նական
կամ
զվարճալի).
ֆիզիկական
դաստիարակություն. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում.
մարմնամարզության
ուսու
ցում. սպորտային սարքերի տրամադրում.
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). կոնֆերանսների կազ
մակերպում և անցկացում. վեհաժողովների
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
տեղեկատվություն
կրթության
հարցերով.
քննությունների անցկացում. տեղեկատվություն
զվարճության
հարցերով.
առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և
ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (զվարճություններ). սպոր
տային մրցումների կազմակերպում. սպորտային
թյամբ
սարքավորումների վարձույթ, բացառու
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումների
վարձույթ.
սպոր
տային
ճամբարների ծառայություններ. սպորտային
միջոցառումների ժամկետների պլանա
վորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում). թենիսի կորտերի վարձույթ.
լուսանկարչություն.
տեսագրում.
տոմսերի
(զվարճանք,
բաշխման
ծառայություններ
ժամանց). համերգների կազմակերպում և
անցկացում.
մարզիչների,
դասուսույցների
ծառայություններ
(ուսուցում).
սպորտային
հրապարակների
վարձույթ.
անհատական
մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի
անցկացում. դպրոցների կողմից մատուցվող
կրթական ծառայություններ. կրթական ոչ
վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և
անցկացում:
____________________

(210) 20190792		

(111) 30068

(220) 17.04.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 17.04.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(442) 16.05.2019
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(540)

(526) Բացի «GALLANT» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կապույտ, արծաթագույն, ոսկեգույն,
մանուշակագույն, շագանակագույն, սև և սպի
տակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
էլեկտրոնային
սիգարետների
լուծույթներ
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. ծխա
գլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.

01/1

ՄԱՍ 1
№

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

(210) 20190804

(111) 30069

(220) 19.04.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 19.04.2029
(730) «Արթնար 17» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց
փողոց 21/3 շենք, բնակարան 19, AM
(442) 16.05.2019
(540)

(526) «ՄՍԱՄԹԵՐՔ» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. արյունախառն երշիկ. արգանակ.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու
համար. երշիկեղեն.
միս. մսային դոնդող.
խոզապուխտ.
մսային
լուծամզուքներ
(էքստրակտ
ներ). բեկոն. լյարդի պաշտետներ.
սննդային ոսկրայուղ. նրբերշիկ. աղ դրած միս.
խոզի սննդային ճարպ. կենդանական սննդային
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ճարպեր. ենթամթերքներ. ընտանեկան թռչուն
(անկենդան). լյարդ. պահածոյացված միս. խոզի
միս. մսի պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի
մեջ. սառեցումով չորացրած միս. նրբերշիկներ
հոթ-դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ
փայտիկների վրա. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար:
____________________

(210) 20190820

(111) 30070

(220) 23.04.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 23.04.2029
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Աղձք, AM
(442) 02.05.2019
(540)

(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. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր
վարունգ
(թթու
դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ.
անկենդան
խեցգետնանմաններ.
խուրմա.
կաթ.
անկենդան
խեցգետիններ.
ձկան
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
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սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.
յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից.
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ.
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնա
մթերք. լանգուստներ (անկենդան). բեկոն.
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ.
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. կակղա
մորթներ անկենդան. արմավենու սննդային
յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի.
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ.
պահածոյացված
ձիթապտուղ.
զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան
սարդինա
ձուկ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված
ձուկ.
պահածոյացված
միս.
մանր
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ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս.
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ)
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի
թիթեռների
հարսնյակներ.
բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
կարտոֆիլի
փաթիլներ.
խնձորի
խյուս.
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից).
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ.
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ).
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր.
ոչ
ալկոհոլային
էգ-նոգ.
բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվեվերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտ
ներ խոհարարական նպատակների համար.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմորու
մով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակա
մոլե (խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ.
խոհարարական
ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ
նպատակների համար. սառեցումով չորացրած
միս. վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցք
ներ. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
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ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ-խորոված,
տապակած
միս).
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ).
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ
փայտիկների
վրա
(կորնդոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային
խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ).
կարրի
(ամոքանք).
հացահատիկային
արտա
դրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա
կարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի.
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր.
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ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ.
բուրավետ
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր.
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր.
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ).
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի
հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար.
կոճապղպեղ
(ամոքանք).
կապակցող
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա
տակների
համար.
սննդային
սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկե
ղենի համար. մակարուն (նշով թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր.
տարտեր
(մրգա-բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
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սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո
(համեմունք). սոյայի խյուս (համեմունք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ.
ջնարակ
ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու
համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու
խոհարարական
թյամբ.
գինեքարաթթու
նպատակների
համար.
գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
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շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր
խոհարարական
նպատակների
համար.
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով).
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթ
ներ). օկոնոմիակիի համար խմորա
խառնուրդ
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո.
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հրուշակեղեն).
պաստիլա
(հրուշակեղեն).
սեմբեյ
(բրնձի
կրեկերներ).
կիմչիժոն
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ).
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող

01/1

ՄԱՍ 1
№

ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհո
լային ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպե
լիքների համար. քաղցուներ. լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար.
բան
ջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների
համար.
ածիկի
քաղցու.
խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. շարբաթ
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապե
րիտիֆներ.
ոչ
ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվեվերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
(210) 20190821		

(111) 30071

(220) 23.04.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 23.04.2029
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Աղձք, AM
(442) 02.05.2019

45
45

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճար
պեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղա
դրություններ
արգանակ
պատրաստելու
համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի
չիպսեր.
թթու
կաղամբ. չորացրած կոկոսի ընկույզներ.
կանճրակի
սննդային
յուղ.
արգանակի
խտածոներ. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր.
ապուրներ. չամիչ. մանր վարունգ (թթու դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորա
ցրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր.
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ.
խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ.
ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.
յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից.
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ.
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա
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ՄԱՍ 1
№

ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի
հրուշակեղենից).
սննդային
ոսկրածուծ.
միդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան.
արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան
սարդինա
ձուկ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյաց
ված ձուկ. պահածոյացված միս. մանր
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս.
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ)
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի
թիթեռների
հարսնյակներ.
բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
կարտոֆիլի
փաթիլներ.
խնձորի
խյուս.
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից).
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ.
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա
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րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ).
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր.
ոչ
ալկոհոլային
էգ-նոգ.
բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվեվերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմո
րումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ
ների համար. սառեցումով չորացրած միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ.
սառեցումով
չորացրած
բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ-խորոված,
տապակած
միս).
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ).
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ
փայտիկների
վրա
(կորնդոգեր). 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
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կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային
խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի
թուփ.
կարամելներ
(կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ
(սուրճի
փոխարինիչ).
թեյ.
շոկոլադ.
մեխակ
(ամոքանք).
նշակարկանդակներ.
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի.
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդա
մթերքի
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր.
ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ.
բուրավետ
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր.
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր.
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ).
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. կոճապղպեղ
(ամոքանք). կապակցող նյութեր պաղպաղակի
համար. բնական կամ արհեստական սառույց.
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սառույց
սառեցման
համար.
գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների
համար.
սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ).
սննդային ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս).
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր
երշիկեղենի համար. մակարուն (նշով թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշա
կեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատու
տակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
տարտեր
(մրգա-բանջարեղենային
ալյուր.
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս
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(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո
(համեմունք). սոյայի խյուս (համեմունք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպ
տացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար.
հացաթխման
փոշի.
կերակրի
սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ.
ջնարակ
ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու
համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու
թյամբ.
գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի
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(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր
խոհարարական
նպատակների
համար.
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն
(ճապո
նական ճաշատեսակ լապշայի հիմ
քով).
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկա
համ բլիթ
ներ). օկոնոմիակիի համար խմորա
խառնուրդ
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո.
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի

սերմնահատիկներ

(համեմունք).

թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).

մշակված

կինոա.

բլղուր.

մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի

սոուս

(համեմունքներ).

խնձորի

սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հրուշակեղեն).
պաստիլա
(հրուշակեղեն).
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն (խմոր
ված
բանջարեղեններից
յուղաբլիթներ).
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20190872		
(111) 30072
(220) 29.04.2019
(151) 23.12.2019
			(181) 29.04.2029

01/1

ՄԱՍ 1
№

(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(442) 03.06.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
մուգ կարմիր, մուգ արծաթագույն, կարմիր, սպի
տակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթ
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքա
րեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
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դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

(210) 20190877		

(111) 30073

(220) 30.04.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 30.04.2029
(730) «Ռոսիա սեգոդնյա» «Միջազգային
տեղեկա
տվական գործակալություն դաշնային
պետական ունիտար ձեռնարկություն», RU

01/1

ՄԱՍ 1
№

(հեռահաղորդակցական ծառայություններ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20190879

(111) 30074

(220) 30.04.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 30.04.2029
(730) «Ռոսիա սեգոդնյա» «Միջազգային
տեղեկա
տվական գործակալություն դաշնային
պետական ունիտար ձեռնարկություն», RU
(442) 03.06.2019
(540)
(511)
դաս 42. հեռահաղորդակցական տեխնո
խորհրդատվական
լոգիաների
ոլորտում
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային
պահպանում.
դաս 45. խորհրդատվություն մտավոր
սեփականության հարցերով. մտավոր սեփա
սոցիալական
կանության
լիցենզավորում.
ցանցերի առցանց ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(442) 03.06.2019
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո
հեռարձակում. հաղորդագրությունների փոխան
ցում. hեռուստահեռարձակում. լրատվական
գործակալությունների ծառայություններ. մալու
խային հեռուստահեռարձակում. համա
կարգ
չային տերմինալներով իրագործվող կապ.
համակարգչի միջոցով հաղորդագրություն
ների և պատկերների փոխանցում. օպտիկա
թելքային
կապ.
արբանյակային
կապ.
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա
մադրող հեռահաղորդակցական կապուղիների
ապահովում. ինտերնետում բանավեճային
համաժողովների
հասանելիության
ապա
հովում. ռադիոկապ. տեսահաղորդում ըստ
պահանջի. լրատվական գործակալություններ.
հեռուստատեսային հեռարձակում. հաղորդա
գրությունների
էլեկտրոնային
տախտակ

(210) 20190930

(111) 30075

(220) 06.05.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 06.05.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(442) 03.06.2019
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր, մուգ կարմիր և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ լու
ծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերա
յին յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչ
ներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքա
րեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

01/1

ՄԱՍ 1
№

(111) 30076
(210) 20190931		
(220) 06.05.2019
(151) 23.12.2019
			(181) 06.05.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(442) 03.06.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, բաց կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի
բուրավետարարներ,
բացի
եթերային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների
բռնիչներ. լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
կայծքարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. ծխա
գլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար.
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգա
րետի
մուշտուկների
ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.

51
51

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

ծխա
խոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա
վարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

(210) 20190932		
(111) 30077
(220) 06.05.2019
(151) 23.12.2019
			(181) 06.05.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,
Գործարանային 10, AM
(442) 03.06.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, բաց կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
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ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակ
ների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթ
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

(210) 20191086		

(111) 30078

(220) 22.05.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 22.05.2029
(730) Անի Ամիրյան, Երևան, Արամի 82-84, բն.
96, AM
(442) 17.06.2019
(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

արևաբուժարանների ծառայություններ. դեղա
գործների կողմից դեղերի պատրաստում
դեղատոմսերով. թերապևտիկ ծառայություն
ներ. ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում
ծառայություններ.
լոգոպեդիա.
խորհուրդ
ներ առողջության հարցերով. մազահեռացում
մոմով (էպիլյացիա). օրթոդոնտական ծառա
յություններ (օրթոդոնտիա). պիրսինգ:
____________________

(210) 20191126		

(111) 30079

(220) 29.05.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 29.05.2029
(730) Ֆրեյզեր Ռիսերչ Լեբս. Ինք., CA
(442) 16.07.2019
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. ատամնաբուժական հղկանյութեր.
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկազոդք).
դաս 10. որովայնային գոտիներ. բժշկական
ասեղներ.
դաս 35. գովազդային նյութերի առաքում.
դաս 37. կահույքի պաստառապատում.
դաս 40. գործվածքների սպիտակեցում.
բրդի մշակում.
դաս
44.
գեղեցկության
սրահների
ծառայություններ. բժշկական կլինիկաների
ծառայու
թյուններ. մանուալ թերապիա (քիրո
պրակտիկա). վարսավիրանոցների ծառա
յու
թյուններ. հիվանդանոցների ծառայություններ.
սանիտարական ծառայություններ. մերսում.
բժշկական
օգնություն.
ակնաբույժների
ծառայություններ. առողջատների ծառայու
թյուններ.
ատամնաբուժական
օգնություն.
ստոմատոլոգիա. բուժքույրական խնամքով
տների ծառայություններ. մատնահարդարում.
մանկաբարձական օգնություն. հիվանդների
խնամք. խորհրդատվություն դեղագործության
հարցերով. պլաստիկ վիրաբուժություն. մազերի
պատվաստում. հոգեբանների ծառայություն
ներ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով.
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլոր
տում. դաջում. հեռաբուժման ծառայություն
ներ.
շոքեբաղնիքների
ծառայություններ.

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. կոսմե
տիկական
հավաքածուներ.
կոսմետիկա
կան դիմակներ. կոսմետիկական կրեմներ.
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. շրթներկ. փայլ շրթունքների համար.
կոսմետիկական
մատիտներ.
բալզամներ,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. կոսմետիկական միջոցներ
հոնքերի համար. ստվերաներկ աչքերի համար
(կոսմետիկական միջոցներ). կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչների համար. գծաներկ
աչքերի համար (կոսմետիկական միջոցներ).
միջոցներ գրիմ անելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու
համար. շպարի հիմքեր (կոսմետիկական
միջոցներ). կարմրաներկ (կոսմետիկական
միջոցներ). մազերի աճը կարգավորող պատ
րաստուկներ մազերի խնամքի համար, ոչ
բուժական. հեղուկացիրներ մազերի աճի
համար, ոչ բուժական. շամպուններ. մազերի
լավորակիչներ. տոնիկներ մազերի համար
(կոսմետիկական միջոցներ). լոսյոններ մազերի
համար. միջոցներ մազերը ներկելու համար.
մաշկը սպիտակեցնող քսուքներ. մաշկի խնամքի
կոսմետիկական
միջոցներ.
հարդարանքի
կաթ.
ոչ
բուժական
պատրաստուկներ
կորյակային
հիվանդությունների
համար.
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հակակնճիռային քսուքներ. էքսֆոլիանտներ
(կոսմետիկական
միջոցներ).
պիլինգներ
դեմքի համար (կոսմետիկական միջոցներ).
սկրաբ
դեմքի
համար
(կոսմետիկական
միջոցներ). խոնավացնող կոսմետիկական
միջոցներ դեմքի, մարմնի, ձեռքերի և ոտքերի
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ.
եթերային յուղեր. բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). օճառներ. ժելեր մերսման համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. քսուքներ դեղա
գործական նպատակների համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ արևայրուքը
բուժելու համար. դեղագործական պատրաս
տուկներ. քսուքներ արևայրուքի դեմ:

01/1

ՄԱՍ 1
№

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, սև, կանաչ, կարմիր, վառ կարմիր և
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. կերակրի աղ:
____________________

(210) 20191155		

(111) 30081

(220) 03.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 03.06.2029
(730) «Գաստրո» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 1,
182, AM
(442) 17.06.2019
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20191130		

(111) 30080

(220) 29.05.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 29.05.2029
(730) «Սոլտեքս» ՍՊԸ, ք. Եղվարդ, Աբովյան
փ., 2-րդ նրբ., տուն 5, AM
(442) 16.07.2019
(540)

(526) «FOOD STATION» և «Estd 2018» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ,
մասնա
վորապես՝ ռեստորանների ծառայություններ,
սրճարանների
ծառայություններ,
նախա
ճաշարանների ծառայություններ, ճաշարան
ների
ծառայություններ
հիմնարկներում
կամ
ուսումնական
հաստատություննե
րում, ինքնասպասարկման ռեստորանների
ծառայություններ, բարերի ծառայություններ,
սննդամթերքի
պատրաստում,
առաքում,
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ)։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(526) «ԵՌԱԿԻ ՄԱՔՐԱԶՏՎԱԾ ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՂ»,
«ԷՔՍՏՐԱ», «ՅՈԴԱՑՎԱԾ» և «1000g» գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:

(210) 20191203		

(111) 30082

(220) 07.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 07.06.2029
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(730) «Հոմլենդ ֆուդս» ՍՊԸ, Երևան, Բրյուսովի
փ., շ. 165ա, բն. 5, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, բեժ, բաց և մուգ դեղին, ծիրանագույն,
նարնջագույն, մանուշակագույն, բաց և մուգ
վարդագույն, բաց և մուգ կանաչ, կապույտ և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. մրգի և բանջարեղենի չրեր. թթու
լավաշ. մուրաբաներ. ջեմեր. ընկույզի միջուկ
(մշակված):
____________________

(210) 20191218		

(111) 30083

(220) 11.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 11.06.2029
(730) «Արտաշատի պահածոների գործարան»
ՓԲԸ, ՀՀ Արարատի մարզ, Արտաշատ,
Օգոստոսի 23-ի փ, շ. 145, AM
(442) 01.07.2019
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտա
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ՄԱՍ 1
№

կուց. արյունախառն երշիկ. արգանակներ.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու
համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի
չիպսեր.
թթու
կաղամբ. չորացրած կոկոսի ընկույզներ.
կանճրակի
սննդային
յուղ.
արգանակի
խտածոներ. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր.
ապուրներ. չամիչ. մանր վարունգ (թթու դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային
յուղ.
սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր.
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ.
խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ.
ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.
յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից.
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ.
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի
հրուշակեղենից).
սննդային
ոսկրածուծ.
միդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան.
արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություն
ներ
ապուրներ
պատրաստելու
համար.
տոմատի խյուս. բանջարեղենային աղցաններ.
խոզի սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ.

55
55

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

անկենդան
սարդինա
ձուկ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյաց
ված ձուկ. պահածոյացված միս. մանր
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս.
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ)
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի
թիթեռների
հարսնյակներ.
բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
կարտոֆիլի
փաթիլներ.
խնձորի
խյուս.
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից).
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ.
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ).
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր.
ոչ
ալկոհոլային
էգ-նոգ.
բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվեվերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտ
ներ խոհարարական նպատակների համար.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
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սերուցք).
արաժան
(կաթնաթթվային
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի
փոշի. յակիտորիբուլգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ
ների համար. սառեցումով չորացրած միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ.
սառեցումով
չորացրած
բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ- խորոված. տապակած միս ).
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ).
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորա
պատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորնդոգեր). 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.
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև
անիսոն.
հրուշակեղեն
Նոր
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար.
ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարար
ներ. անուշա
բույր պատրաստուկներ սննդի
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
պաքսիմատ.
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետ
ներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
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կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ).
կարրի
(ամոքանք).
հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա
կարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. պաղպաղակ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար.
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա
տակների
համար.
սննդային
սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարուն (նշով թխվածք). մակա
րոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
պրալինե.
ռավիոլի.
(քաղցրակուտապ).
մատու
տակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
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աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար (նաբաթ).
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք).
չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս (ձավար). ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ.
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ.
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք.
միսո (համեմունք) /սոյայի խյուս (համեմունք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախա
ճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ.
ջնարակ
ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ), պեստո (սոուս)).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու
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համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակությամբ.
գինեքարաթթու
խոհարարական
նպա
տակների համար. գլյուտենային հավելույթներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
սոուսներ մակարոնեղենի համար. հացա
հատիկային սալիկներ. արմավենու շաքար.
պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն օգտա
գործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր
խոհարարական
նպատակների
համար.
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով).
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ.
օկոնոմիակիի
համար
խմորախառնուրդ
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո.
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի
գնդիկներ).
արագակնթարթային
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի):
____________________

(210) 20191220		

(111) 30084

(220) 11.06.2019

(151) 23.12.2019
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ՄԱՍ 1
№

			(181) 11.06.2029
(730) Բեյլեյք Լիմիթիդ, GB
(442) 01.07.2019
(540)

(526) «WATER» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, երկնագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գազավորված ջուր. լիթիումաջուր.
զելտերային ջուր. սոդայաջուր. ջրեր (ըմպե
լիքներ). հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի
ջուր. բաղադրություններ գազավոր
ված ջուր
արտադրելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20191223		

(111) 30085

(220) 11.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 11.06.2029
(730) Բեյլեյք Լիմիթիդ, GB
(442) 01.07.2019
(540)

(526) «AQUA» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

01/1

ՄԱՍ 1
№

(540)

կապույտ և մոխրագույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 32.գազավորված ջուր. լիթիումա
ջուր. զելտերային ջուր. սոդայաջուր. ջրեր
(ըմպելիքներ). հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
սեղանի ջուր. բաղադրություններ գազավորված
ջուր արտադրելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20191243		

(111) 30086

(220) 12.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 12.06.2029
(730) Ամերիքըն Էքսփրեսս Մարքեթինգ ընդ
Դիվելըփմընթ Քորփ., US
(442) 02.09.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և փիրուզագույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում.
ծրագրային ապահովման արդիականացում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում:
____________________

(210) 20191286		

(111) 30088

(220) 21.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 21.06.2029
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(526) Բացի «AMERICAN EXPRESS» արտա
հայտությունից և «AMEX» բառից մնացած բոլոր
բառային գրառումները և թվերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ,
վարկային, դեբետային և վճարային քարտերի
ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20191273		

(111) 30087

(220) 18.06.2019

(151) 23.12.2019

(511)
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ.
մեղրային
ըմպելիք
(մեղրա
սպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________

			(181) 18.06.2029
(730) Արթուր Մարտիրոսյան, Երևան, Եզնիկ
Կողբացի 30, բն. 11, AM

(210) 20191287		

(111) 30089

(442) 02.09.2019

(220) 21.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 21.06.2029
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(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM

(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճուղի 1, AM

(442) 02.09.2019
(540)

(442) 02.09.2019
(540)

(511)
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________

(210) 20191290		

(111) 30090

(220) 21.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 21.06.2029
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճուղի 1, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա
վորապես՝ հեռուստահեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի,
հեռուստահաղորդման
պատրաստում:
____________________

(210) 20191291		

(111) 30091

(220) 21.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 21.06.2029

01/1

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա
վորապես՝ հեռուստահեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի,
հեռուստահաղորդման
պատրաստում:
____________________

(210) 20191292		

(111) 30092

(220) 21.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 21.06.2029
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճուղի 1, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա
վորապես՝ հեռուստահեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցու). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի,
հեռուստահաղորդման
պատրաստում:
____________________

(210) 20191293		

(111) 30093

(220) 21.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 21.06.2029
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճուղի 1, AM
(442) 02.09.2019
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(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա
վորապես՝ հեռուստահեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի,
հեռուստահաղորդման
պատրաստում:
____________________

(210) 20191306		

(111) 30094

(220) 25.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 25.06.2029
(730) Արման Պետրոսյան, Երևան, Բաբայան
14, բն. 8, AM
(442) 16.07.2019
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ.
ազդագրերի
թղթե
կամ
ստվարաթղթե
վահանակներ. գրասենյակային ամրակներ.
սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանք
ներ ճարմանդներով ամրացնելու համար
(գրասենյակային
պիտույքներ).
ալբոմներ.
նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված.
մատիտներ. օղակներով թղթապանակներ.
ներդիր էջերով թղթապանակներ. տակդիրներ
գարեջրի գավաթների համար. բլոկնոտներ
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության
համար.
բլոկնոտներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). գրասենյակային կոճգամներ.
տետրեր.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
ստվարաթուղթ. թղթապանակներ փաստա
թղթերի
համար.
թղթե
տոպրակներ.
կազմեր
(գրասենյակային
պիտույքներ).
թղթե տարողություններ սերուցքի համար.
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գծագրական
պիտույքներ.
գծագրական
գործիքներ.
ծրարներ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
փաթեթավորման
թուղթ.
գրչատուփեր. գրենական պիտույքներ. ռետին
ներ ջնջելու համար. գրանցամատյաններ.
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ
կահույքի. փոստային բացիկներ. տպագիր
արտադրանք. փոստային թուղթ. բուկլետներ.
փայլուն թուղթ. թղթե թաշկինակներ. սեղանի
թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ,
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. դպրո
ցական
պիտույքներ
(գրասենյակային).
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական
բացիկներ.
սեղանի
թղթե
տակդիրներ.
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. գրենական պիտույք
ների
հավաքակազմեր
(գրասենյակային
պիտույքներ).
թղթե
սրբիչներ
ձեռքերի
համար. թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ.
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ.
տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում
սնունդ պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ
սուրճի համար. ինքնասոսնձվող պիտակներ
(գրասենյակային). գրասենյակային թուղթ.
գրելու պիտույքներ. թղթե կամ պլաստիկից
ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթա
վորելու համար. խոնավությունը կարգավորող
թղթե
կամ
պլաստիկից
թերթիկներ
սննդամթերքը
փաթեթավորելու
համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե խծուծման նյութեր. թղթե
անձեռոցիկներ մաքրելու համար.
դաս 21. խմոցներ (գուռեր). գարեջրի
գավաթներ.
անոթներ
խմելու
համար.
ջերմամեկուսիչ տարողություններ ըմպելիքների
համար.
արկղեր
թղթե
անձեռոցիկներ
մատուցելու համար. տուփեր թեյի համար.
ճաշամաններ (թասեր). հյուսապատված շշեր.
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական խցանահաններ.
մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթներ.
շիշ բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
հարմարանքներ. փոքրիկ ամաններ քացախի
կամ յուղի համար. կաբարե (սկուտեղներ
ըմպելիքների
համար).
ջերմամեկուսիչ
տարողու
թյուններ. ջրամաններ. տակդիրներ
ճաշացուցակների
համար.
բաժակներ
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(անոթներ). սկահակներ (վազաներ) մրգերի
համար.
բյուրեղապակյա
ամանեղեն.
կաղապարներ սառույցի համար. ամանեղեն
սնունդը ջերմամշակելու համար. խոհարա
րական կաղապարներ. մաքրող գործիքներ
(ձեռքով կառավարվող). ատամնաքչփորիչներ.
խոհանոցային
տախտակներ
կտրատելու
համար. սպասք համեմունքների համար.
թավաներ. կենցաղային ոչ էլեկտրական
հյութամզիչներ.
արշավի
կաթսայիկներ.
կաղապարներ թխվածքի համար. սպորտային
տափաշշեր. եփելու սպասք. սկուտեղ ափսեներ բանջարեղենի համար. լիկյորի
սպասքակազմեր. խոհանոցային շերեփներ.
խոհանոցային ոչ էլեկտրական աղացներ.
կենցաղային սպասք. ձեռքով կառավարվող
կենցաղային աղացներ. հաց կտրատելու
տախտակներ. թղթե սկուտեղներ. կենցաղային
թղթե սկուտեղներ. կավե կաթսայիկներ.
ձեռքով
կառավարվող
պղպեղաղացներ.
պղպեղամաններ. ճենապակյա ամանեղեն.
սկահակներ (վազաներ). կավե ամանեղեն.
դույլեր սառույցի համար. կենցաղային կամ
խոհանոցային տարողություններ. աղամաններ.
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սկուտեղներ.
թեյի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք).
բռնիչներ անձեռոցիկների համար. սառույց
և սառույցով ըմպելիքներ պատրաստելու
մետաղական անոթներ. պնակներ. ապուրաման.
շաքարամաններ.
սկահակներ
(վազաներ)
ճաշասեղանի համար. գավաթիկներ. թրմելու
թեյամաններ. սեղանի սպասք, բացառությամբ
դանակների, պատառաքաղների և գդալների.
ամանեղեն ներկված ապակուց. գավաթներ.
ափսեներ. հարիչներ (ոչ էլեկտրական). ապակե
արկղեր. կոնֆետատուփեր. ոչ էլեկտրական
թեյամաններ.
թեյը
թրմելու
գնդիկներ.
սրճաղացներ (ձեռքով կառավարվող). սուրճի
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սուրճի
ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ էլեկտրական
սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե և ոչ
մանածագործվածքից
տակդիրներ.
ոչ
էլեկտրական դյուրակիր սառցապահարաններ.
կենցաղային
զամբյուղներ.
կենցաղային
սկուտեղներ. ամանների տակդիրներ (սեղանի
սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանոցային
տարողություններ. խոհանոցային սպասք. ոչ
էլեկտրական սրճամաններ. թեյաքամիչներ.
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սրվակներ. գարեջրի կափարիչով գավաթներ.
սպասք բուսական յուղի և քացախի համար.
հացամաններ. ձողիկներ կոկտեյլների համար.
տոպրակներ
հրուշակեղենը
զարդարելու
համար. դանակներ թխվածքներ կտրելու
համար
(խոհանոցային
պարագաներ).
տուփեր թխվածքների համար. թղթե կամ
պլաստմասսայե
բաժակներ.
բաժակներ
ըմպելիքների համար. տաք ուտեստների ոչ
էլեկտրական փոքր կաթսաներ. պտտվող
սկուտեղներ (խոհանոցային պարագաներ).
գդալներ խառնելու համար (խոհանոցի սպասք).
դանակներ
խմորի
համար.
միանգամյա
օգտագործման ափսեներ. ձողիկներ խմելու
համար. ձողիկներ համտեսելու համար. ոչ
էլեկտրական շոգեկաթսաներ սննդի համար.
խոհանոցային ոչ էլեկտրական ջարդիչներ.
բռնիչներ
(խոհանոցային).
լոշիկներ
(տորտիլա) պատրաստելու ոչ էլեկտրական
խոհանոցային ճնշագործիքներ. սառեցնող
տոպրակներ սննդամթերքը և ըմպելիքները
սառեցնելու համար. բազմակի օգտագործման
սառցե գնդիկներ. սեղանի վրայի ոչ թղթե
և
ոչ
մանածագործվածքից
տակդիրներ.
սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե և
ոչ
մանածագործվածքից
անձեռոցիկներ.
պաղպաղակի գդալներ. թեյի կապոցների
բռնիչներ.
դաս 29. դոնդող. սերուցքային կրեմ.
արգանակներ.
պահածոյացված
մրգեր.
կարտոֆիլի չիպսեր. մուրաբաներ. սառեցրած
մրգեր. ապուրներ. սերուցք (կաթնամթերք).
շաքարած մրգեր. խուրմա. կաթ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող.
պտղամիս.
սննդային
դոնդող.
մսային դոնդող. կոճապղպեղի մուրաբա.
յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
համար. կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս
(կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշռու
թյամբ կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային
շիճուկ. կաթնամթերք. մարմելադ (բացի
հրուշակեղենից). բանջարեղենային աղցաններ.
մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ սնունդ
պատրաստելու համար. մրգակեղև. մրգային
չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր.
հարած
սերուցք.
մրգային
պահածոներ.

62
62

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. խնձորի խյուս.
թեթև
նախուտեստներ
մրգերի
հիմքով.
կաթնային
կոկտեյլներ.
ոչ
ալկոհոլային
էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. պրոտեինի
բարձր
պարունակությամբ
կաթ.
ցածր
կալորիականությամբ
կարտոֆիլի
չիպսեր.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
սերուցք). մածուն (թթվեցրած կաթ). տոմատի
մածուկ. պահածոյացված հատապտուղներ.
գուակամոլե (խյուս ավոկադոյից). կիտրոնի
հյութ խոհարարական նպատակների համար.
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի
հիմքով հացին քսվող սնունդ. ըմպելիքներ
կոկոսի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի
հիմքով. կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ.
մամլած մրգային խմոր.
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. հաց անխաշ խմորից. պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ.
անանուխի
կոնֆետներ.
կոնֆետներ.
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո.
սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք).
հացահատիկային
արտադրանք.
ծամոն
(մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք.
ադիբուդի.
պաղպաղակ.
նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի.
քրքում.
բնական
քաղցրացնող
նյութեր.
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր.
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ
(հրուշակներ).
շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց
խմոր հրուշակեղենի համար. կոճապղպեղ
(ամոքանք). կապակցող նյութեր պաղպաղակի
համար. բնական կամ արհեստական սառույց.
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սառույց
սառեցման
համար.
գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների
համար.
սննդային
ձավարներ.
կետչուպ
(սոուս).
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ.
մակարդներ.
մակարուն
(նշով
թխվածք).
բոված
եգիպտացորեն.
հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ.
կերամափի
օշարակ.
անանուխ
(դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. կուտապներ.
սենդվիչներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն).
չոր
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պիցաներ. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակներ.
սննդային սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու
փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). սուշի. կրեկերներ. եփած
կրեմ.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
մյուսլի.
բրնձային
բլիթներ.
սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). գարնանային
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. հալվա. քիշ.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. ջնարակ
ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի համար.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ).
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս).
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
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րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). բուրիտո. ուտելի թուղթ.
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ
պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալյուրի
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերեսով
քաղցրաշերտ (ջնարակ). երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. հոթ-դոգ
սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ. զեֆիր
(հրուշակեղեն).
պաստիլա
(հրուշակեղեն).
շնչառությունը
թարմացնող
անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
ոչ
ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. բաղա
դրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավոր
ված ջուր արտադրելու համար. լիթիումա
ջուր.
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր.
քաղցուներ. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիք
ներ պատրաստելու համար. գազավորված
ջուր. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի
հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվեվերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով

01/1

ՄԱՍ 1
№

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. էներգետիկ
ըմպելիքներ.
դաս
35.
հայտարարությունների
փակցնում. գովազ
դային նյութերի տարա
ծում.
լուսապատճենահանման
ծառայու
թյուններ.
գրասենյակային
սարքերի
և
ապարատների
վարձույթ.
ապրանքների
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում.
փաստաթղթերի վերարտադրում. նմուշների
տարածում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
գովազդ. ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում. գովազ
դային գործակալությունների ծառայություն
ներ. տարածքների վարձակալում գովազդի
տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակու
թյուն երրորդ անձանց համար. առևտրա
կան
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
համակարգչային
ինտերակտիվ
գովազդ
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում).
տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց
համար. առևտրի ավտոմատների վարձույթ.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվություն
և
խոր
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
վիճակագրական
տվյալների
հավաքում և տրամադրում. նորաձևության
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. վաճառասեղանների վարձույթ.
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ
կտտոցով» (PPC). առցանց վաճառատեղի
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային
նյութերի
ձևավորում.
հանդիպումները
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
հանդիպումների
մասին
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ). գովազդային սցենարների
տեքստերի կազմում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում
առևտրային
կամ
գովազդային
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նպատակներով.
գրասենյակային
սարքա
վորումների վարձույթ համատեղ աշխատան
քային
պայմաններում.
ապրանքների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկներում
կամ ուսումնական հաստատություն
ներում.
ռեստորանների
ծառայություններ.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ.
բարերի
ծառայություններ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների համար. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20191338		

(111) 30095

(220) 27.06.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 27.06.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 16.07.2019
(310) 33636 (320) 15.01.2019 (330) AD
(540)
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ.
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկա
կան նպատակներով օգտագործելու համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
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
պիտույքներ,
սիգարետի
թուղթ,
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր
ծխախոտի
համար,
սիգարետի
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տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ ծխողների համար, լուցկի:
(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191371		

(111) 30096

(220) 02.07.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 02.07.2029
(730) Զարուհի Ջուլհաճեան, LB
(442) 16.07.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կանաչ, դեղին և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր և սար
քավորումներ. համակարգչային հիշողության
բլոկներ. համակարգիչներ. համակարգչային
համակարգիչների
գրառված
ծրագրեր.
ստեղնաշարեր. համակարգչային գործառ
նական ծրագրեր. համակարգիչներին կից
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրագրային
ապահովում. համակարգչային ներբեռնվող
ծրագրեր. խաղային գրառված ծրագրեր
համար.
անձնական
համակարգիչների
դյուրակիր համակարգիչներ. հավելվածներ
համակարգչային ծրագրային ապահովման
համար (ներբեռնելի). պլանշետային համակար
գիչներ. համակարգչային սարքավորումն եր.
հով
համակարգչային
ծրագրային
ապա
ման հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող.
համակարգչային էկրանները պաշտպանող
ծրագրային
ապահովում
գրառված
կամ
բեռնվող. վրան կրովի համակարգիչներ.
խաղային բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների
համար.
դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների ծառայություններ. համակարգչային
տեխնոլոգիաների ոլորտում խոցելիությունների
հետազոտություն. համակարգիչների համար
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման
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մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա
կանացում. համակարգչային համակարգերի
վերլուծություն.
համակարգչային
համա
կարգերի
նախագծում.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
տեղակայում.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանություն
վիրուսներից.
հեռակա
հասանելիության
համակարգչային
համա
կարգերի
մոնիտորինգ.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգչային
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով.
տեխնոլոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո
խորհրդատվական
լոգիաների
ոլորտում
ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
խորհրդատվություն.
գության
ոլորտում
համակարգչային
համակարգերի
մոնիտո
րինգ
անսարքությունները
բացահայտելու
համար.
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծում
և
մշակում
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլոր
տում).
խորհրդատվություն
տվյալ
ների
անվտանգության
հարցերով.
խորհրդա
տվություն տվյալների կոդավորման հարցերով.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
չարտոնված
մուտքերը
կամ
տվյալների
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման
հրատարակման շրջանակներում:
____________________
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեոիթյուն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ. առևտուր և ապրանքների վաճառք.
դաս
36.
անշարժ
գույքի
հետ
կապված գործառնություններ, այդ թվում՝
առևտրային (հասարակական) տարածքների
վարձակալության և ենթավարձակալության
տրամադրում ու սպասարկում, անշարժ գույքի
կառավարում:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20191445		

(111) 30098

(220) 15.07.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 15.07.2029
(730) «Գրին հաուզ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Մյասնիկյան պ. 57/9, AM
(442) 01.08.2019
(540)

(210) 20191416		
(111) 30097
(220) 10.07.2019
(151) 23.12.2019
			(181) 10.07.2029
(730) «Շոփինգ սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Արշա
կունյաց պող. 17/7, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ,

(442) 16.07.2019

բաց և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 31. բնական ծաղիկներ. պսակներ
թարմ ծաղիկներից. ծիլեր բուսաբանական
նպատակների համար. սածիլներ. բույսեր.
սերմեր տնկելու համար. ծաղիկների սոխուկներ.
վարդի թփեր. թփուտներ. բարկահամ թարմ
խոտեր.
չորացրած
բույսեր
դեկորատիվ
նպատակների համար.
դաս 35. մեծածախ վաճառք, մանրածախ
վաճառք
կամ
առևտուր.
ապրանքների
ցուցադրում. աճուրդային վաճառք. շուկայի
ուսումնասիրություն.
հետազոտություններ
գործա
րարության ասպարեզում. խորհրդա
տվություն գործարարության կազմակերպման
հարցերով.
ծառայություններ
հասարակա
կան
հարաբերությունների
բնագավառում.
գործարարության կառավարման խորհրդա
տվական ծառայություններ. ցուցահանդեսների
կազմակերպում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով.
վաճառքի
անձանց
օժանդակություն
երրորդ
համար.
հյուրանոցային
գործունեության
կառավարում. առևտրային ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով.
մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով
ապահովում).
մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվություն
և
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում.
ենթակապալառուի
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն)
օգնություն).
մարքեթինգ
(շուկայավորում).
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. առևտրային
միջնորդային ծառայություններ. ապրանքներ
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
շինարարական
նախագծերի
համար
առևտրային
(կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում։
____________________

(210) 20191450		

(111) 30099

(220) 15.07.2019

(151) 23.12.2019

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 15.07.2029
(730) «Արև Էներջի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ ք.
Աբովյան 4 մկրշ, տ. 44/4, AM
(442) 16.08.2019
(540)

(526) «arev», «ENERGY», «ԱՐԵՎ», «ԷՆԵՐՋԻ»
բառերը և «eco solutions», «էկո լուծումներ»
արտահայտություններն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, կապույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 4. էլեկտրական էներգիա.
դաս 11. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր.
դաս 39.
էլեկտրաէներգիայի բաշխում.
էներգիայի բաշխում.
դաս 40. էներգիա արտադրելու ծառայու
թյուններ.
դաս 42. խորհրդատվություն էլեկտրա
էներգիայի խնայողության հարցով. աուդիտ
էլեկտրաէներգիայի ոլորտում:
____________________

(210) 20191454		

(111) 30100

(220) 16.07.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 16.07.2029
(730) «Բարև վայն» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ,
գյուղ Գինեվետ, AM
(442) 16.08.2019
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(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ, սև, բաց և մուգ ոսկեգույն,
սպիտակ, բաց և մուգ բեժ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 30. թխվածքաբլիթ. հացահատկային
արտադրանք. նրբաբլիթ. քաղցրաբլիթ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
դաս 43. տորթերի ձևավորում:
____________________

(526) «WINE», «COMPANY» բառերը և «ARMENIAN WINE» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20191462

(111) 30102

(220) 16.07.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 16.07.2029
(730) Տիգրան Մարաբյան, ք. Երևան, ՆորՆորք, Ա. Հովհաննիսյան 14, բն. 41, AM
(442) 16.08.2019
(540)

սպիտակ, երկնագույն, կանաչ և շագանակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20191460		

(111) 30101

(220) 16.07.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 16.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովիկ Հովհան
նիսյան Պետիկի, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան
4-րդ. մկրշ. շ. 36/15, AM
(442) 16.08.2019
(540)

(526) «cakes» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:

(526) «ARROSTICINI» և «BBQ» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սև, սպիտակ և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. միս. խոզի միս. ընտանի
թռչուն (անկենդան). սրսամիս. աղը դրած
միս. նրբերշիկ. ձկան հիմքով սննդամթերք.
անկենդան ձուկ. սառեցումով չորացրած միս.
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն.
դաս 43. խորտկարանների ծառայու
թյուններ.
նախաճաշարանների
ծառայու
թյուններ. ինքնասպասարկման ռեստորանների
ծառայություններ. սրճարանների ծառայու
թյուններ.
սննդամթերքի
պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ):
____________________

(210) 20191467		

(111) 30103

(220) 18.07.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 18.07.2029

68
68
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(730) «Ալֆա ֆուդ սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Արա
Սարգսյան փող., շ. 4, AM
(442) 01.08.2019
(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

(730) Անհատ Ձեռնարկատեր Լիլիթ Ավետիսյան
Ռուդոլֆի, ք. Երևան, Արաբկիր, Բաղրամյան
75/1, AM
(442) 01.08.2019
(540)

(526) Բացի «The HOUSE» բառային տարրից
մնացած բոլոր բառային գրառումներն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 29. երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր.
պանիրներ. անկենդան խեցգետնանմաններ.
անկենդան խեցգետիններ. անկենդան ձուկ.
օմարներ (անկենդան). նրբերշիկ. սաղմոն
(անկենդան). թյուննոս
(անկենդան). ձկան
հիմքով սննդամթերք. ձկան հիմքով սննդամթերք.
սղոցաձև ծովամորեխներ (անկենդան). մանր
ծովախեցգետիններ (անկենդան). միս. աղը
դրած միս. պահածոյացված միս. սառեցումով
չորացրած միս.
դաս 32. գարեջուր. մրգահյութեր. ջրեր
(ըմպելիքներ). հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային ապե
րիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
դաս
33.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի գարեջրից, այդ թվում՝ ապերիտիֆներ,
կոկտեյլներ, գինիներ, ջին, լիկյորներ, բրենդի,
վիսկի, ռոմ, օղի.
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում.
նմուշների տարածում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում. գովազդ. մանրածախ վաճառքի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում.
առաքում. մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20191482		

(111) 30104

(220) 19.07.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 19.07.2029

(526) «beauty lounge» արտահայտւթյունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև
և մեղմ կարմրամանուշակագույն (#C71585)
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա
յություններ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20191491		

(111) 30105

(220) 22.07.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 22.07.2029
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 16.09.2019
(540)
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված
ծխախոտ,
մախորկա.
ծխելու
ծխախոտ,
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի ծխա
խոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ
«սնուս».
սիգարետներ,
ծխագլանակներ,
էլեկտրոնային
սիգարետներ,
սիգարներ,
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ,
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ
և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

69
69

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

(210) 20191518		

(111) 30106

(730) Նովարթիս ԱԳ, CH

(220) 25.07.2019

(151) 23.12.2019

(442) 16.09.2019
(540)

			(181) 25.07.2029
(730) «Մարսերալ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա
միրյանների 7/11, AM
(442) 16.09.2019
(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20191562		
(111) 30108
(220) 01.08.2019
(151) 23.12.2019
			(181) 01.08.2029
(730) «ՎԳՆ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 11,
թիվ 1 տարածք, AM
(442) 02.09.2019
(540)
(526) «HIGH QUALITY PRODUCTS» և «SINES
2003» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի
բուսական փոխարինիչներ. եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. սուրճով և կաթով ըմպե
լիքներ.
շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
սառույցով
թեյ.
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ.
դաս 32. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
դաս 35. մատակարարման ծառայու
թյուններ երրորդ անձանց համար (ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում):
____________________

(210) 20191540		

(111) 30107

(220) 30.07.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 30.07.2029

(511)
դաս 35. օծանելիքի, շպարի, խնամքի
միջոցների մանրածախ և մեծածախ վաճառք:
____________________

(210) 20191564		

(111) 30109

(220) 01.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 01.08.2029
(730) «Լիզառ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 11,
թիվ 1 տարածք, AM
(442) 02.09.2019

70
70

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

(540)

(540)

(511)
դաս 35. սուրճի մանրածախ և մեծածախ
վաճառք:
____________________

(210) 20191574		

(111) 30110

(220) 02.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 02.08.2029
(730) Լևոն Վարթան Դեր Բեդրոսսյան, Երևան,
Վարդանանց 5, բն. 25, AM
(442) 16.08.2019
(540)

(511)
դաս 35. հյուրանոցային գործունեության
կառավարում.
դաս 41. գրքերի հրատարակում. ցուցա
հանդեսների կազմակերպում մշակութային
կամ կրթության նպատակներով.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ):
____________________

(210) 20191581		

(111) 30111

(220) 05.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 05.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատուր
Ստյոպայի Ստեփանյան, Երևան, Դավթաշեն 1,
տուն 16, AM
(442) 16.08.2019

01/1

ՄԱՍ 1
№

(526) «ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթնամթերք, մասնավորապես՝
պանիրներ, մածուն (թթվեցրացրած կաթ),
քամած մածուն, կաթնաշոռ, կարագ, թան,
թթվասեր (թթվեցրած սերուցք):
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20191584		

(111) 30112

(220) 05.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 05.08.2029
(730) «Լոս պուեբլոս» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան
6, շինություն 18, 19, AM
(442) 16.08.2019
(540)

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

71
71

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

(511)
դաս 29. ապուրներ. ջերմային մշակման
ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն. սննդային յուղ. միս. անկենդան
ձուկ. բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի
հյութեր
սնունդ
պատրաստելու
համար.
նրբերշիկ. տոմատի խյուս. բանջարեղենային
աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. սաղմոն. տոմատի հյութ սնունդ
պատրաստելու
համար.
պահածոյացված
լոբազգիներ. մրգային չիպսեր. պահածոյացված
միս. խոզի միս. մսի պահածոներ. բանջարեղենի
պահածոներ.
թեթև
նախուտեստներ
մրգերի հիմքով. կաթնային կոկտեյլներ.
պահածոյացված սխտոր. թթվասեր. տոմատի
մածուկ. բրնձի կաթ. գուակամոլե. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. հաց անխաշ խմորից.
դաս 30. թխվածքաբլիթ. սուրճ. հրուշա
կեղեն քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով.
շոկոլադ.
համեմունքներ.
քաղցրավենիք.
պաղպաղակ. եգիպտացորենի ալյուր. ալյուրից
պատրաստված
ուտելիքներ.
աղացած
եգիպտացորեն. կուտապներ. սենդվիչներ.
չոր թխվածքաբլիթ. պատիճավոր պղպեղ.
պղպեղ. բրինձ. սոուսներ. սուրճի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
տակոս.
տորտիլաներ.
համեմունքներ
աղցանների համար. եգիպտացորենի ձավար.
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). բուրիտո. ագավայի օշարակ.
պաստիլա.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ).
սրճարանների
ծառայություն
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.
ճաշարանների ծառայություններ հիմնարկ
ներում կամ ուսումնական հաստա
տություն
ներում.
հյուրանոցների
ծառայու
թյուններ.
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ.
ինքնա
ծառայու
սպասարկման
ռեստորանների
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20191601		

(111) 30113

(220) 06.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 06.08.2029

01/1

ՄԱՍ 1
№

(730) Աբգար Սարգսյան, Երևան, Բագրա
տունյաց 22, բն. 25, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. կոշկեղենի վաճառք:
____________________

(210) 20191616		

(111) 30114

(220) 08.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 08.08.2029
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 16.09.2019
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20191617		
(220) 08.08.2019

(111) 30115
(151) 23.12.2019

			(181) 08.08.2029
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 16.09.2019
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

(210) 20191620		

(111) 30116

(220) 08.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 08.08.2029
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս)
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US
(442) 02.09.2019
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք.
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական
նպատակների համար. սիգարներ. սիգա
րիլներ.
վառիչներ
ծխողների
համար.
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար
քեր. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկ
ներ էլեկտրոնային
սիգարետների համար.
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20191622		

(111) 30117

(220) 09.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 09.08.2029
(730) Հայաստանի գիտության և տեխնո
լոգիաների հիմնադրամ, Երևան, Հակոբ
Հակոբյան 3, AM

01/1

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա
գրական
արտադրանք.
նյութեր
կազ
մարարական
աշխատանքների
համար.
լուսա
նկարներ. թղթագրենական և գրա
սենյակային
պիտույքներ,
բացառությամբ
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր
նկարչության համար և պիտույքներ նկարիչ
ների համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ
և
տոպրակներ
փաթեթավորման և կապոցավորման համար.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն. դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ:
____________________

(210) 20191627		

(111) 30118

(220) 09.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 09.08.2029
(730) Հայաստանի գիտության և տեխնոլո
գիաների
հիմնադրամ,
Երևան,
Հակոբ
Հակոբյան 3, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(442) 02.09.2019
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ.
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա
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րարական աշխատանքների համար. լուսա
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. նյութեր նկարչության
համար և պիտույքներ նկարիչների համար.
վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե
թերթեր,
ժապավեններ
և
տոպրակներ
փաթեթավորման և կապոցավորման համար.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան
գործունեություն.
դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ:
____________________

(210) 20191635		

(111) 30119

(220) 09.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 09.08.2029
(730) «Մուլտիպակ» ՍՊԸ, Երևան, Ալիխանյան
12-9, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(210) 20191663		

(111) 30120

(220) 14.08.2019

(151) 23.12.2019

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 14.08.2029
(730)
Տիգրան
Բաղդասարյան,
Երևան,
Դավթաշեն, փ. 7, տուն 16, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(526) «ԱՎՏՈ» և «AUTO» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սև, սպիտակ, կանաչ և մոխրագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք.
դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20191673		

(111) 30121

(220) 15.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 15.08.2029
(730) «Սայադյան» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան
35/74, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(511)
դաս 29. չոր մրգեր և բանջարեղեն (չրեր).
քաղցր սուջուխ. ընկուզեղեն. էներգետիկ
բատոններ. թեթև նախուտեստներ մրգերի
հիմքով.
դաս 30. գրանոլաներ. գրանոլայի հիմքով
նախուտեստային
սալիկներ.
կոզինախ.
հացահատիկային
էներգետիկ
բատոններ.
մյուսլի. հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(526) «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագույն, ծիրանագույն, կարմիր և կապույտ
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայու
թյուններ.
մրցույթների
կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). ֆիզիկական
դաստիարակություն.
կրթադաստիարակչա
կան ծառայություններ. մարմնամարզության
ուսուցում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
մշակութային կամ կրթության նպատակներով.
առողջության
ակումբների
ծառայություն
ներ (առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ).
մանկա
պարտեզներ (կրթություն). սեմինար
ների
կազմակերպում
և
անցկացում.
խաղադահլիճների ծառայությունների տրա
մադրում.
մասնագիտական
կողմնորոշում
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման
հարցերով).
մարզիչների,
դասուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). անհատական
մարզիչների ծառայություններ. կրկնուսույցի
ծառայություններ.
հատուկ
պահանջներով
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական
ծառայություններ:
____________________

(210) 20191679		
(220) 16.08.2019

(111) 30122
(151) 23.12.2019

			(181) 16.08.2029
(730) Վլադիսլավ Շոթայի Խաչատրյան, Երևան,
Ազատության պող., շ. 9բ, բն. 34, AM
(442) 02.09.2019
(540)

(210) 20191680		

(111) 30123

(220) 16.08.2019

(151) 23.12.2019

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 16.08.2029
(730) «Բի էյ պերլա» ՍՊԸ, Երևան, Պ.Ադամյան
11, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ռես
տորանների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20191682		

(111) 30124

(220) 16.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 16.08.2029
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Ավշար, Խորենացի 90, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(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.
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լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________

(210) 20191683		

(111) 30125

(220) 16.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 16.08.2029
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Ավշար, Խորենացի 90, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի,
սպիրտային
ըմպելիքներ, բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________

(210) 20191696		

(111) 30126

(220) 20.08.2019

(151) 23.12.2019

01/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 20.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետ
Խաժակյան Խաչատուրի, Երևան, Ն. Ադոնցի
6/1, 110, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(526) «coffee roastery» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 30. սրճային բուրավետարարներ.
սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ:
____________________

(210) 20191697		

(111) 30127

(220) 20.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 20.08.2029
(730) Պեդրո Զարոկյան, Երևան, Հյուսիսային
պ., շ. 6, բն. 53, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(511)
դաս 29. մուրաբաներ. ընկույզի յուղ.
դաս 32. մրգահյութեր. բանջարեղենի
հյութեր (ըմպելիք)։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(210) 20191704		

(111) 30128

(220) 21.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 21.08.2029
(730) «Ֆիդո» ՍՊԸ, Երևան, Վազգեն Սարգսյան
26/3, 513, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ, բաց և մուգ կապույտ, սպիտակ և
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 42. տեխնիկական նախագծերի
ուսումնասիրում. համակարգիչների համար
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա
կանացում.
խորհրդատվություն
համա
կարգչային
տեխնիկայի
մշակման
և
զարգացման ոլորտում. ծրագրային ապա
հովման վարձույթ. ծրագրային ապահովման
սպասարկում. համակարգչային համակար
գերի վերլուծություն. համակարգչային համա
համակարգչային
կարգերի
նախագծում.
ծրագրերի բազմացում. վեբ-կայքերի ստեղծում
և տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
տեղակայում. խորհրդատվություն ծրագրային
ապահովման
հարցերով.
վեբ-սերվերների
վարձույթ.
տեղեկատվական
համա
կար
գերի
պաշտպանություն
վիրուսներից.
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում).
հեռակա հասանելիության համակարգչային
ծրագրային
համակարգերի
մոնիտորինգ.

01/1

ՄԱՍ 1
№

ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություն.
տվյալների
պահես
տային հեռապատճենման ծառայություններ.
տվյալների
էլեկտրոնային
պահպանում.
համակարգչային
տեխնոլոգիաների
և
ծրագրա
վորման ոլորտում տեղեկատվության
միջոցով.
տրամադրում
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
արտաքին
(աութսորս)
ծառայությունների
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո
խորհրդատվական
լո
գիաների
ոլորտում
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
խորհրդատվություն.
գության
ոլորտում
տեխնիկական
փաստաթղթերի
կազ
տեղեկատվական
մում.
վեբ-կայքերի
կատալոգների
ստեղծում
և
մշակում
երրորդ անձանց համար (ծառայություն
ներ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլոր
տում).
խորհրդատվություն
համա
ցանցային
անվտանգության
հարցերով.
խորհրդատվություն
տվյալների
անվտան
գության
հարցերով.
խորհրդատվություն
տվյալների
կոդավորման
հարցերով.
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային
ապահովման հրատարակման շրջանակներում.
հարթակ որպես ծառայություն (PaaS):
____________________

(210) 20191705		

(111) 30129

(220) 21.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 21.08.2029
(730) «Մեծ տոնավաճառ» ՍՊԸ, Երևան, Սմբատ
Զորավար 11/1, AM
(442) 16.09.2019
(540)

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

77
77

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

(511)
դաս 39. ապրանքների պահպանություն
պահեստներում. պահեստների վարձույթ:
____________________

(210) 20191723		

(111) 30130

(220) 23.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 23.08.2029
(730) «Իզի փեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8/171, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
և մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. էլեկտրոնային դրամապանակ:
____________________

(210) 20191725		

(111) 30131

(220) 23.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 23.08.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM
(442) 16.09.2019
(540)

01/1

ՄԱՍ 1
№

(442) 16.09.2019
(540)

(511)
դաս 43. հյուրատների ծառայություններ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի
վարձա
կալում. զբոսաշրջիկների համար տների
ծառայություններ.
տեղերի
ամրագրում
ժամանակավոր բնակության համար. ժամանա
կավոր բնակեցման համար ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում). սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ):
____________________

(210) 20191784		

(111) 30133

(220) 03.09.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 03.09.2029
(730) «Մասիս - պահածոյագործ» ԲԲԸ,
Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Գործարանային
փ., Մասիս Կայարան, AM
(442) 16.09.2019
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի), այն է ՝ գինի, հայկական
կոնյակ (բրենդի), օղի, այդ թվում՝ մրգային:
____________________

(210) 20191764		

(111) 30132

(220) 30.08.2019

(151) 23.12.2019

			(181) 30.08.2029
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Վազգեն
Գրիգորյան Գագիկի, Երևան, Սասունցի
Դավիթի փ., տուն 54, AM

(511)
դաս 33. լիկյորներ. արակ (բրնձի կամ
եղեգի օղի). մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ. բրենդի.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ջին. բրնձի սպիրտ. ռոմ. սակե.
օղի. վիսկի. գինիներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

14824		

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

22.09.2029

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

«Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

					

ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

15320		

«Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

03.12.2029

					

ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

15371		

27.11.2029

«Բրաբիոն ֆլորա սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 32/40, AM

15374		

23.12.2029

«Թիմ պրոդակշն» ՓԲԸ, Երևան, Նորագյուղ 227/4, AM

15442		

26.12.2029

«Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

15443		

26.12.2029

«Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

15863		

19.01.2030

Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի կորպորացիա, US

15881		

09.04.2030

Վահան Պողոսյան, Վանաձոր, Տարոն 4-րդ շենք, բն. 7, AM

15887		

20.01.2030

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

15919		

22.03.2030

«Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 18/3,

					

թիվ 22 տարածք, AM

15920		

«Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 18/3,

22.03.2030

					

թիվ 22 տարածք, AM

15958		

25.02.2030

Աջինոմոտո Քո., Ինք., JP

16067		

10.02.2030

«Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM

16068		

10.02.2030

«Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM

16069		

10.02.2030

«Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM

16070		

10.02.2030

«Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM

16071		

10.02.2030

«Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM

16072		

10.02.2030

«Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM

16073		

10.02.2030

«Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM

16074		

10.02.2020

«Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM

16075		

10.02.2020

«Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM

16432		

15.07.2030

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

16505		

14.06.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
08.01.2020

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

16506		

14.06.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16532		

06.09.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16603		

09.09.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16604		

09.09.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16659		

22.09.2030

ԷբբՎի Բիոթեքնոլըջի Լթդ, BM

16660		

22.09.2030

ԷբբՎի Բիոթեքնոլըջի Լթդ, BM

16662		

08.10.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16663		

08.10.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16769		

13.10.2030

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

16811		

09.11.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16812		

09.11.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16813		

10.11.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16827		

07.12.2029

Գիգա–Բայթ Թեքնոլջի Քո., ԼԹԴ, TW

16828		

07.12.2029

Գիգա–Բայթ Թեքնոլջի Քո., ԼԹԴ, TW

16861		

15.11.2030

Դիսքավըր Ֆայնենշըլ Սըրվիսիս, US

16909		

23.09.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16910		

23.09.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16913		

23.09.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16914		

23.09.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16915		

23.09.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

16916		

23.09.2030

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

01/1

ՄԱՍ 1
№

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

80
80

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
08.01.2020

№

01/1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

A61K 33/00

3354 A

C12N 1/00

3355 A

A61K 8/00

3355 A

G01N 33/00

3356 A

МПК

Номер
патента

B64C29/00

3353 A

G01N 33/00

3357 A

B64C27/00

3353 A

A61B 1/00

3357 A

C07C 229/00

3354 A

H02K 44/00

3358 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

F24F 1/00

573 U

F24F 11/00

573 U

F28G 9/00

573 U

G09B 9/00

574 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

09-01

515 S

09-03

516 S

82
82

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
08.01.2020

№

01/1

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 2315
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12890
73 (1) Իրավատեր Սփայսի Լիքվիդ, Ինք., 989
Sixth Avenue, City of New York, State of New York
10018, United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սփայսի
Լիքվիդ, ԼԼՔ, 989 Sixth Avenue, City of New
York, State of New York 10018, United States of
America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
12.12.2019
____________________

Գրանցում No 2316
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17517
73 (1) Իրավատեր «Գարանտօ» ՍՊԸ, ք.
Երևան, Բագրատունյաց 69/3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կարեն
Դավթյան Ռոբերտի» Անհատ ձեռնարկատեր,
Գիտավան ՖՀԻ /շ/1/10 Աշտարակ 0204,
Արագածոտն, Հայաստան, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
12.12.2019
____________________

Գրանցում No 2317
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 15940
73 (1) Լիցենզատու Անհատ ձեռնարկատեր
Գրիզլով Դմիտրի Իգորևիչ, 344020, Rossiyskaya
Federaciya, g. Rostov-na-Donu, per. Monetniy,
d.2/7, RU

73 (2) Լիցենզառու «Դայմեքս» Սահմանափակ
Պատասխանատվությամբ ընկերություն, 0026,
ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 53, բն. 13, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
մինչև 31.12.2020թ.
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
19.12.2019
____________________
Գրանցում No 2318
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21286, 21287
73 (1) Լիցենզատու Վարուժան Դեկերմենջյան,
Երևան, Նալբանդյան փ., շ. 7/1, բն. 50, AM
73 (2) Լիցենզառու «ԱՆԴՐԱՆԻԿ - ԷԼԵՆ»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արագածոտն, Աշտարակ 0201,
Հողագործների փողոց, շ.1, բն. 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
19.12.2022թ.
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
19.12.2019
____________________
Գրանցում No 2319
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1914, 3341
73 (1) Իրավատեր Էյչ Բի Այ Բրենդիդ Ըփերըլ
Լիմիթիդ, Ինք., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էյչ Բի Այ
Բրենդիդ Ըփերըլ Էնթրփրայսիզ, ԼԼՔ, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina
27105, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
19.12.2019
____________________

84
84

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
08.01.2020

№

01/1

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

529U

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

04.06.2019

Տեղեկություններ
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

341 S
347 S

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

16.05.2019
15.05.2019

85
85

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
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)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62

ИЗОБРЕТЕНИЯ
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2020.01
(11) 3353
(13) A
B64C 29/00
B64C 27/00
(21) AM20180078
(22) 02.07.2018
(72) Вардан Пенесян (AM)
(73) Вардан Пенесян, 0010, Ереван, Пушкина
15а, кв. 25 (AM)
(54) Пассажирский летательный аппарат с
вертикальным подъемом
(57) Изобретение относится к летательным
аппаратам, в частности к пассажирским
летательным аппаратам с гибридным двигателем
с вертикальным подьемом.
Пассажирский летательный аппарат с
вертикальным подьемом имеет фюзеляж
и прикрепленные к нему винты. Винты
расположены в верхней обтекаемой части
вертикальной оси фюзеляжа. На втулке каждого
винта установлены электродвигатели, а в
верхней части винтов установлен управляемый
из кабины парашют. Рабочая головная часть
винтов выполнена с возможностью наклона.
Рабочая головная часть винтов имеет отверстия,
обеспечивающие сквозной поток воздуха.
Увеличивается эффективность работы
устройства, 21 ил.
____________________
(51) 2020.01
(11) 3354
(13) A
C07C 229/00
A61K 33/00
(21) AM20180075
(22) 25.06.2018
(72) Арам Петросян (AM), Ваграм Казарян (AM),
Гаяне Тоноян (AM), Елена Агаджанова (AM),
Джеральд Гистер (AT), Михель Флек (AT)
(73) Арам Петросян, 0033, Ереван, Бакунца 2,
кв. 83 (AM)
(54) Соли, содержащие разные аминокислоты
и йодид-анион, в качестве регуляторов
синтеза тироксина
(57) Изобретение относится к солям амино
кислот, в частности, к солям, содержащим
разные аминокислоты и йодид-анион, которые
могут найти применение в качестве регуляторов
синтеза тироксина в организме человека, в том

случае, когда низкий уровень синтеза тироксина
обусловлен недостатком йода.
Эти соли - L-аргининиум(+) саркозин йодид
[(L-ArgH)(Sar)I], L- аргининиум(+) диметилглицин
йодид [(L-ArgH)(DMG)I], L- аргининиум(2+)
дидиметиглицин дийодид [(L-ArgH2)(DMG)2I2],
ди-L- аргининиум(+) глицин глициниум трийодид
моногидрат [(L-ArgH) 2 (Gly…GlyH)I 3 .H 2 O] и
ди-L- аргининиум(+) b-аланин b-аланиниум
трийодид [(L-ArgH)2(b-Ala…b-AlaH)I3] возможно
получить способом выпаривания из водного
раствора, содержащего в определенных мольных
соотношениях L-аргинин (L-Arg), глицин (Gly)
(или его производные - метилглицин (саркозин,
Sar), диметилглицин (DMG), или гомолог глицина
- b-аланин (b-Ala)) и йодистоводородную кислоту.
____________________

(11) 3355
(13) A
(51) 2020.01
C12N 1/00
A61K 8/00
(21) AM20190085
(22) 16.07.2019
(72) Флора Тхруни (AM), Аревик Исраелян (AM),
Лиля Арстамян (AM)
(73) Аревик Исраелян, 375000, Республика
Арцах, Степанакерт, 1-ый пер. ул. А. Аракеляна
5, кв. 7 (AM)
(54) Консорциум штаммов Enterococcus durans
P13-MDC 9635 и Lactobacillus helveticus KG5
для приготовления кисломолочных продуктов
(57) Изобретение относится к биотехнологии и к
производству молочных продуктов, в частности,
к консорциуму штаммов Enterococcus durans
P13-MDC 9635 и Lactobacillus helveticus KG5.
Штамм кисломолочных бактерий Enterococcus durans P13-MDC 9635 изолирован
из коровьего молока домашнего хозяйства
Республики Арцах, а штамм Lactobacillus helveticus KG5-MDC 9663 – из молока буйвола. Штаммы
наделены пробиотическими свойствами.
Полученные указанным консорциумом
штаммов закваски можно использовать для
производства
фунцкциональных
пищевых
продуктов.
____________________

88
88

ИЗОБРЕТЕНИЯ
08.01.2020

(51) 2020.01
(11) 3356
(13) A
G01N 33/00
(21) AM20190112
(22) 27.09.2019
(72) Сурен Саргсян (AM)
(73) Сурен Саргсян (AM)
(54) Способ определения биохимического
потребления кислорода в природных водах
(57) Изобретение относится к области анали
тической химии, а именно, к разделению
природной воды на фракции в зависимости
концентрации органических веществ и солей
жесткости в воде и может быть использовано
для исследования микроэлементного состава
воды и определения биохимического потреб
ления кислорода в природных водах.
Согласно способу определения биохими
ческого потреб
ления кислорода в природных
водах, для удаления хлора исследуемую воду
выдерживают на свету в течение 1 - 2 часов, далее
постепенно добавляют раствор тиомочевины
и вытяжку земли из расчета по 1 мл на 1 литр
воды, после чего пробу воды подвергают
инкубации в течении 5 суток при температуре
(20 ± 2) °С в темноте и без доступа кислорода
и известным способом определяют биохими
ческое потребление кислорода в воде. Согласно
изобретению,
производят
замораживание
воды в удлиненном сосуде в горизонтальном
положении,
затем
размораживают
при
вертикальном положении сосуда, причем объем
воды в сосуде не превышает 1/3 объема сосуда,
а талую воду, в качестве исследуемой пробы,
по мере размораживания последовательно
набирают в три пробирки при равных объемах
талой воды, а биохимическое потребление
кислорода
определяют
манометрическим
способом.
Обеспечивается упрощение определения
биохимического потребления кислорода в
природных водах и снижение трудоемкости.
(74) А. Петросян
____________________

(51) 2020.01
(11) 3357
(13) A
G01N 33/00
A61B 1/00
(22) 03.10.2019
(21) AM20190114

01/1

ՄԱՍ 1
№

(72) Кристина Даниелян (AM), Самвел Чаилян (AM)
(73) Кристина Даниелян, 0088, Ереван, Шираза
22, кв. 6 (AM), Самвел Чаилян, 0019, Ереван,
Ахпюр Серопи 3, кв. 64 (AM)
(54) Способ диагностирования глиобластомы
(57) Изобретение относится к биохимии и
области медицинской диагностики, в частности,
к способу диагностирования глиобластомы
головного мозга по определению активности
фермента фосфорибозилпирофосфатсинтазы-1
(ФРПС-1).
Способ заключается в том, что из ткани
головного мозга выделяют 2 фермента –
оротатфосфорибозил трансферазу и ФРПС-1, их
вводят во взаимодействие, затем по количеству
образовавшегося в результате взаимодействия
оротатфосфорибозил трансферазы и фос
форибозил
пирофосфата
(в
присутствии
субстрата трансферазы - оротата) фосфата или
пирофосфата определяют удельную активность
фермента ФРПС-1 и при значении удельной
активности фермента ФРПС-1 более, чем 20%
диагностируют глиобластому.
Повышается точность диагностирования
глиобластомы.
____________________

(51) 2020.01
(11) 3358
(13) A
H02K 44/00
(21) AM20190002
(22) 14.01.2019
(72) Хачик Манаселян (AM)
(73) Хачик Манаселян, 0203, марз Арагацотн, г.
Аштарак, Гитаван-2, д.10, кв. 6 (AM)
(54) Устройство преобразования энергии
магнитной жидкости в электрическую энергию
(57) Изобретение относится к электрическим
машинам, в частности, к устройствам преобра
зования энергии магнитной жидкости в
электрическую энергию. Устройство преобра
зования энергии магнитной жидкости в
электрическую энергию имеет бак, соединенную
с ним, по меньшей мере, одним своим
концом, трубу для жидкости, внутри которой
циркулирует магнитная жидкость, постоянные
магниты, которые расположены вдоль внешней
поверхности трубы для жидкости, узел
генерации электрической энергии.
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№

Устройство
дополнительно
имеет
соединенные
с
помощью
трубопровода
дополнительный бак, регулирующий клапан и
реверсивный насос, управляемый инвертором.
Свободный конец трубы для жидкости
изогнут и опущен в верхнюю, не содержащую
жидкость часть бака. Постоянные магниты
установлены вдоль трубы для жидкости к ее
свободному концу, по меньшей мере, двумя
отдельными сужающимися рядами. Узел
генерации электрической энергии выполнен в
виде электрогенератора, закрепленное к ротору
которого лопастное колесо установлено в
верхней, не содержащей жидкость, части бака,
с возможностью вращения струей магнитной
жидкости через свободный конец трубы для
жидкости.
Увеличивается эффективность работы
устройства, 6 ил.
____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ
МОДЕЛИ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
11

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
72
73
74
85
86
87
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ՄԱՍ
№ 1

Сведения о выданных патентах
(51) 2020.01
(11) 573		
(13) U
F24F 1/00
F24F 11/00
F28G 9/00
(21) AM20190115U
(22) 07.10.2019
(72) Гурген Марджанян (AM)
(73) Гурген Марджанян (AM)
(54) Устройство для кондиционирования
воздуха
(57) Полезная модель относится к сфере
кондиционирования воздуха, и может быть
использована для периодической промывки и
дезинфекции теплообменника и дренажного
поддона фэнкойлов и внутреннего блока
кондиционеров.
Устройство
для
кондиционирования
воздуха содержит корпус, вентилятор, тепло
обменник, дренажный поддон, содержащий
средство для распыления жидкости узел для
промывки и/или дезинфекции теплообменника
и дренажного поддона. Узел выполнен в
виде коллектора, установленного по длине
или ширине теплообменника. К коллектору
присоединены распределительные трубки,
установленные соответственно по ширине
или длине теплообменника. Средство для
распыления жидкости осуществлено в виде
рядов распылителей жидкости, установленных
на
распределительных
трубках.
Узел
закреплен со стороны одной из поверхностей
теплообменника. Вход коллектора выведен за
корпус устройства.
В другом варианте осуществления вход
коллектора имеет общую точку присоединения
подачи промывной жидкости и воды.
В
другом
варианте
осуществления
вход коллектора имеет раздельные точки
присоединения подачи промывной жидкости и
воды.
В другом варианте осуществления точка
присоединения подачи промывной жидкости и/
или воды снабжена трубопроводной арматурой.
Упрощается конструкция устройства, рас
ширяются функциональные возможности, 2 ил.
(74) А. Петросян
____________________

(51) 2020.01
(11) 574		
(13) U
G09B 9/00
(21) AM20190110U
(22) 18.09.2019
(72) Радик Ваникович Ванунц (AM)
(73) ООО “Радван технология”, 0029, Ереван,
Силикян округ 5-я ул. 58 (AM)
(54) Тренажер бортового автомобиля марки
УРАЛ-4320-30
(57) Полезная модель относится к военной
учебно-тренировочной
области
и
может
применяться
для
обучения
вождению
автомобильной техники.
Тренажер бортовой автомашины марки
УРАЛ-4320-30 состоит из модуля инструктора,
имеющего
компьютер
со
специальным
программным обеспечением для подготовки
параметров моделей ситуации для водителя,
обеспечения
визуализации,
отладки
и аппаратно-электронного модуля управления
с кабиной водителя. Кабина водителя содержит
электронный блок и выполнена в соответствии
с интерьером автомашины и полной имитацией
приборов. Тренажер также имеет динамическую
платформу, которая имеет двигатели трехмерного
и синхронного движения, подключенные с
компьютером модуля инструктора. Аппаратноэлектронный модуль управления оснащен
вторым электронным блоком в кабине водителя,
обеспечивающим
точность
преодоления
препятствий во время движения и возможность
маневрировать автомобилем.
Второй электронный блок подключен
к компьютеру и к первому электронному
блоку, расположенному в кабине водителя,
всеми органами управления и сигнальными
средствами.
Обеспечивается полный курс обучения
вождению бортового автомобиля УРАЛ-432030, 2 ил.
____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80
11

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
72

изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
автор, код страны

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
08.01.2020

01/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 09-01
(11) 515		
(13) S
(21) 20190031		
(22) 18.09.2019
(72) Минас Ханзадян (AM)
(73) Минас Ханзадян, РА, марз Котайк, г.
Бюрегаван, ул. Самвела Варданяна дом 4, кв.
42 (AM)
(54) Сувенирные бутылки (17 вариантов)
____________________

(51) 09-03
(11) 516		
(13) S
(21) 20180056		
(22) 27.12.2018
(72) Ованес Амликян (AM)
(73) Ованес Амликян, Ереван, Норагавит 1-ая
улица, 2-ой тупик, дом 8 (AM)
(54) Тара для напитков и молочных продуктов
(4 вариантов)
____________________
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№ՄԱՍ 1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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