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

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

(51) 2017.01 (11) 3129 (13) A
A24D1/00

(21) AM20160007 (22) 05.02.2016
(72) Սեմյոն Պողոսյան (AM) 
(73) «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, 0076, Երևան, 
Հովհաննիսյան 24 (AM) 
(54) Ֆիլտրով սիգարետ
(57) Գյուտը վերաբերում է ծխախոտի 
արտադրությանը, մասնավորապես՝ ֆիլտրով 
սիգարետներին:

Ֆիլտրով սիգարետի ֆիլտրի՝ ծխողի 
շրթունքներին հպվող փաթեթավորման 
եզրաթղթի արտաքին մակերևույթի լայնական 
շերտի տեսքով մասը ծածկապատված 
է նրբաթիթեղով, որի առանձին 
հատվածներն իրականացված են ակոսավոր 
(խորդուբորդություններով): Ակոսավոր հատ-
վածները կարող են իրականացված լինել 
գլանային մակերևույթի   երկայանական 
հավասարամեծ շերտերի տեսքով, որոնք 
հակառակադրված են ֆիլտրի երկայնական 
առանցքի նկատմամբ, կամ՝ ամբողջական 
օղակի տեսքով:

Նրբաթիթեղը կարող է լինել ալյումինից, 
արծաթից, ոսկուց, բուլատից կամ պղնձից, 
որը կանխում է ծխախոտի ծխի վնասակար 
խառնուրդների շփումը ծխողի շրթունքների 
հետ, 5 նկ.:           

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3130 (13) A
B23K20/00

(21) AM20170070 (22) 03.05.2017
(72) Վահագն Վանիկի Վարդանյան (AM), 
Վարդան Շավարշի Ավագյան (AM) 
(73) ««Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտու-
թյունների ինստիտուտ» հիմնադրամ, 0040, 
Երևան, Աճառյան 31 (AM) 
(54) Դետալների դիֆուզային միակցման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դիֆուզային 
միակցմանը, մասնավորապես՝ գլանաձև 
դետալների դիֆուզային միակցման եղանակին, 
և կարող է օգտագործվել էլեկտրոնային և 
սարքաշինական արդյունաբերություններում 

խողովակաձև դետալների պատրաստման 
նպատակով:

Գլանաձև դետալը համատեղում 
են միակցվող դետալի հետ, այնուհետև 
համատեղված դետալի վրա փաթաթում են 
մետաղալար, տեղադրում վակուումային խցիկի 
մեջ և տաքացնում՝ հետագա իզոթերմային 
պահպանմամբ: Միակցվող դետալը գլանաձև 
դետալի հետ համառանցք կիպ տեղադրված 
գլանաձև դետալ է: Համատեղված դետալի 
և մետաղալարի միջև համառանցք կիպ 
տեղադրում են էլեկտրամեկուսիչ միջանկյալ 
շերտ, համատեղված դետալը տաքացնում 
են մետաղալարի միջով անցկացնելով 
էլեկտրական հոսանք: Գլանաձև դետալի 
նյութի ջերմային ընդարձակման գործակիցը 
փոքր է միակցվող դետալի նյութի ջերմային 
ընդարձակման գործակցից, իսկ մետաղալարի 
նյութի ջերմային ընդարձակման գործակիցը 
համարժեք է գլանաձև դետալի նյութի ջերմային 
ընդարձակման գործակցին:

Բարձացվում է միակցված միացության 
որակը, այն է, վակուումահերմետիկությունը և 
մեխանիկական ամրությունը, 2 նկ.: 

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3131 (13) A
C07C 229/00
C07C 211/00

(21) AM20170068 (22) 02.05.2017
(72) Սեդրակ Ղազարյան (AM), Ռուզաննա 
Պարոնիկյան (AM), Ելենա Կոբալյան (AM), 
Իվետտա Նազարյան (AM), Հասմիկ Հակոբյան 
(AM), Մարինե Գրիգորյան (AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM) 
(54) Հոգեմետ և միոռելաքսանտային հատ-
կություններ ունեցող բենզոիլգլիցինի աղեր
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ N-տեղակալված 
գլիցինի ցինկի աղերի սինթեզման եղանակ-
ներին և դրանց հոգեմետ և միոռելաքսանտային 
հատկությունների հետազոտմանը:
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Սինթեզված են հոգեմետ և կենսաբանորեն 
միոռելաքսանտային հատկություններ ունեցող 
N-պարա – բուտօքսիբենզոիլ - գլիցինի և 
N-պարա – իզոբուտօքսիբենզոիլ - գլիցինի 
Zn(II) աղեր: N-պարա-բուտօքսիբենզոիլ-
գլիցինի կամ N-պարա-իզոբուտօքսիբենզոիլ-
գլիցինի Zn (II) աղերը ստանում են հետևյալ 
կերպ. N-պարա-բուտօքսիբենզոիլ-գլիցինը կամ 
N-պարա-իզոբուտօքսիբենզոիլ-գլիցինը լուծում 
են քլորոֆորմի մեջ և խառնման պայմաններում 
ավելացնում ցինկի ացետատից և քլորոֆորմից 
պատրաստված լուծույթը: Ստացված 
խառնուրդը խառնման պայմաններում 16-18 
ժամ տաքացնում են ջրային բաղնիքի վրա 
60-65ºC ջերմաստիճանում:

Առաջացած նստվածքը ֆիլտրում են, 
լվանում քլորոֆորմով և չորացնում: 

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3132 (13) A
C12P13/00

(21) AM20160008 (22) 11.02.2016
(72) Անդրանիկ Հակոբի Վարդանյան (AM), 
Արմեն Եղիշեի Աղաջանյան (AM), Սուրեն 
Ժորայի Հարությունյան (AM) 
(73) Անդրանիկ Հակոբի Վարդանյան, 0063, 
Երևան, Ավան թաղ., Թումանյան հատված  
46, բն. 7 (AM), Արմեն Եղիշեի Աղաջանյան, 
0051, Երևան, Գրիբոյեդովի 3, բն. 47 (AM), 
Սուրեն Ժորայի Հարությունյան, 0025, Երևան, 
Չարենցի 1-ին նրբ. 35 (AM) 

(54) Ռացեմատներից D-ամինաթթուների 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնո-
լոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ռացեմատներից  կենսադեգրադացիայի 
մեթոդով D-ամինաթթուների ստացման 
եղանակներին:

Սննդարար միջավայրի վրա աճեցնում 
են մանրէների կուլտուրա, այն  ավելացնում 
են ամինաթթվի ռացեմատ պարունակող 
սննդարար միջավայրին, իրականացնում 
են մանրէների կուլտիվացումը, ստացված 
կուլտուրալ հեղուկից անջատում են արգասիքը: 
Որպես ամինաթթվի ռացեմատ օգտագործում 
են D,L-ալանին, D,L-սերին, D,L-պրոլին 
կամ D,L-տրիպտոֆան, որպես մանրէների 
կուլտուրա՝ Proteus vulgaris ցեղի մանրէներ, 
ռացեմատ պարունակող սննդարար միջավայրի 
բաղադրակազմը հետևյալն է, գ/լ. D,L-
ամինաթթու՝ 50-70; Mn2+, Zn2+, Fe2+` 0,01-ական 
և խմորասնկերի էքստրակտ՝ 20, կուլտիվացումն 
իրականացնում են աճի խթանիչներով 
և ռացեմատով սննդարար միջավայրի 
աստիճանական լրասնուցմամբ՝ pH-ի 7,2-7,5 և 
Kla-ի (զանգվածափոխանցման գործակից) 200-
70Ժ-1 արժեքներում, իսկ կուլտուրալ հեղուկից 
արգասիքն անջատում են իոնափոխանակային 
քրոմատագրության կամ էլեկտրաթաղանթային 
մեթոդով:

Կրճատվում է եղանակի տևողությունը, 
բարձրացվում է պրոցեսի արտա դրո ղա-
կանությունը:

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ 1
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№ 08/216 .08 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 11-01 (11) 419  (13) S 
(21) 20170005  (22) 17.03.2017
(72) Կարինե Թոմիկի Ավետիսյան  (կեղծանուն՝ 
Կառա) (AM) 
(73) Կարինե Թոմիկի Ավետիսյան (կեղծանուն՝ 
Կառա), Երևան, Կոմիտասի 32/8, բն. 37 (AM) 
(54) Արծաթյա զարդեր (22 տարբերակ)
(55) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 08/216 .08 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 08/216 .08 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 08/216 .08 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 08/216 .08 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

16 .08 . 20 17

(210) 20161508  (111) 26240
(220) 18.11.2016 (151) 10.08.2017
   (181) 18.11.2026
(730) Փաբլիք Ջոյնթ-սթոք Քամփնի «Արնեստ 
Քամփնի», RU 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի 

ամրացման համար. հղկաքարեր. պատ-
րաստուկներ գործիքներ սրելու համար. քարեր 
սափրվելու համար (կապող միջոցներ). նշի 
յուղ.  նշի օճառ. համպար (պարֆյումերիա). 
օսլա (ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման 
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. էսենցիա (բնահյութ) 
բադիանից. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու 
համար. շրթներկ. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի 
յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. աղեր սպիտակեցման համար. սոդա 
սպիտակեցման համար. բուրավետ փայտա-
նյութ. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր 
եղունգների համար. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ 
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի 
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. 
մոմ հատակի համար. ողորկելու մոմեր. 
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. կորունդ (հղկանյութ). 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. բամբակ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
մաքրող կավիճ. բծերը հանելու միջոցներ. 
կոսմետիկական մատիտներ. քսուքներ 
ողորկման համար. կոսմետիկական կրեմներ. 
լվացքի սոդա, մաքրելու համար սոդա. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
մոմեր կաշիների համար. կրեմներ կաշիների 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ 
մաքրելու համար. ճարպազերծող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռաց-
նելու համար. ատամի մածուկներ, ատամի 
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. 
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային 
հակաստատիկներ. զմռնիտի թուղթ. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ 
գունազերծման համար. պատրաստուկներ 
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր. 
նարդոսի ջուր. բուրավետ ջուր. անուշաբույր 
ջուր. զմռնիտ. խունկ. դեպիլյատորներ. 
մազահեռացնող մոմ. եթերային էսենցիաներ 
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. ծաղիկների 
էքստրակտներ (օծանելիքային). գրիմ. 
պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
հիմքեր ծաղկային օծանելիքների համար. 
բաղադրություններ հոտավետ նյութերով 
ծխեցման համար (օծանելիքային 
արտադրանք). բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի 
համար (եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. 
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
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կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
օծանելիքների և բուրավետ միջոցների համար. 
վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն 
(օծանելիքային). լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի 
կաթ. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում 
են պարֆյումերիային կոսմետիկային և 
հարդարանքին. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման 
համար. պատրաստուկներ գործվածքները 
կոկելու (օսլայելու) համար. անանուխի 
էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի 
արտադրության համար. կոսմետիկական 
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար. 
շամպուններ. օծանելիք. արհեստական 
եղունգներ. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. պատրաստուկներ պատի 
պաստառները մաքրելու համար. ողորկման 
թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. օծանելիքային իրեր 
(պարֆյումերիա). կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերը 
քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար. 
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. սաֆրոլ. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. սոդայի մոխրաջուր. 
մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական 
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման 
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման 
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). 
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե 
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու 
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ 
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար. 
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 

ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպե-
լիքների համար (եթերային յուղեր). աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը 
հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. դեկորատիվ 
փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ տնային կենդանիների 
համար. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզների ողորկման համար. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոցների 
համար. լոսյոններ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. լաք մազերի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները 
և հոնքերը ներկելու համար. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող 
միջոցներ). մոմ հատակի համար, որը կանխում 
է սահելը. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ 
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել 
ատամների սպիտակեցման համար. լվացող 
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու 
համար. միջոցներ բույսերի տերևներին 
փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ. 
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող 
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու համար. 
հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար, հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
հալվե վերայով կոսմետիկական նպատակների 
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համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. արևա-
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր 
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ատամների սպիտակեցնող շերտիկներ. 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր).

դաս 5. ախտահանող օճառներ. բուժիչ 
օճառներ։   
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161581  (111) 26241
(220) 05.12.2016 (151) 10.08.2017
   (181) 05.12.2026
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կոր-
պորացիա, US 
(442) 16.12.2016
(540) 

(526) «AGE MINIMIZE» արտահայտությունը և 
«3D» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
կրեմներ մաշկի համար, բացառությամբ 
բուժական նպատակներով օգտագործվողների. 
խոնավացնող կոսմետիկական միջոցներ. 
կրեմներ աչքերի խնամքի համար, 
բացառությամբ բուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. ոչ բուժական արդուզարդի 
պարագաներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161598  (111) 26242
(220) 09.12.2016 (151) 10.08.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3 մկր/շ. 
17/34, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

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

դաս 29. մրգային պահածոներ, կոմպոտներ, 
ջեմեր, մուրաբաներ.

դաս 32. հյութեր.
դաս 33. մրգային օղիներ:

_____________________

(210) 20161701  (111) 26243
(220) 28.12.2016 (151) 10.08.2017
   (181) 28.12.2026
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

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

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________
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(210) 20170009  (111) 26244
(220) 09.01.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 09.01.2027
(730) Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք., US 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիքային իրեր, 
բուրումնավետացված ջուր, անուշաբույր ջուր, 
յուղ վաննաների համար, փրփուր վաննաների 
համար, ոչ բուժական գնդիկներ վաննաների 
համար, ոչ բուժական լուծվող միջոցներ 
վաննաների համար, տալկ մարմնի համար 
վաննաներից հետո, բուրավետացնող հաբեր 
վաննաների համար, ժելեր վաննաների համար, 
կրեմներ մարմնի համար, հեղուկացիրներ 
մարմնի համար, յուղ մարմնի համար, 
հեղուկացիրներ չոր յուղից, ոչ բուժական 
միջոցներ մարմնի թեփի հեռացման համար, 
լվացող միջոցներ մարմնի համար, լոսյոններ 
ցնցուղ ընդունելու համար, ժելեր ցնցուղ 
ընդունելու համար, աղեր վաննաների համար, 
մաքրող միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ 
մաշկի և մարմնի համար, ոչ բուժական 
օճառներ մաշկի և մարմնի համար, ոչ 
բուժական միջոցներ դեմքի թեփի հեռացման 
համար, դիմակներ դեմքի համար, ոչ բուժական 
կրեմներ դեմքի համար, տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ մաշկի համար, ծակոտիները 
նեղացնող ոչ բուժական կապակցող միջոցներ,  
ոչ բուժական բալզամներ շուրթերի համար, 
բալզամներ աչքերի շուրջ մաշկի համար, 
ժելեր աչքերի շուրջ մաշկի համար, կրեմներ 
աչքերի շուրջ մաշկի համար, ոչ բուժական 
կոսմետիկական միջոցներ և կոսմետիկական 
միջոցներ խնամքի համար, ոչ բուժական 
շամպուններ, մազերի լավորակիչներ, ժելեր 
մազերի համար, անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), 
սափրվելու լոսյոններ, սափրվելու խոնավացնող 
լոսյոններ, կրեմներ սափրվելու համար, 
օճառներ սափրվելու համար, հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ, խունկ, բուրմունավետ 

նյութեր, եթերային յուղեր անձնական 
օգտագործման համար, ոչ բուժական յուղեր 
մերսման համար, ոչ բուժական ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 4. նյութեր լուսավորման համար. 
մոմեր լուսավորման համար, պատրույգներ,  
պատրույգներ լամպերի համար, պատրույգներ 
մոմերի համար և մոմեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170012  (111) 26245
(220) 10.01.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 10.01.2027
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 01.03.2017
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20170019  (111) 26246
(220) 11.01.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 11.01.2027
(730) «Կիրովսկայա կերամիկա» բաժնետի-
րական ընկերություն, RU 
(442) 03.04.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ և մուգ կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. ձեռքի չորացման սարքավորումներ, 
չորացման սարքավորումներ, բիդեներ, 
լոգարաններ, հիդրոմերսման լոգարաններ 
(անոթներ), ջրատաքացուցիչներ, ջրթողներ 
զուգարանների համար, ցնցուղներ, 
լոգախցիկներ, թուրքական բաղնիքի 
շարժական լոգախցիկներ, խողովակների 
համար նախատեսված ծորակներ, ջրամա-
տակարարման խողովակների ծորակներ, 
ջեռուցիչներ վաննաների համար, հակացրցողիչ 
գլխադիրներ ծորակների համար, լոգնոցի 
տակդիրներ, սարքավորանք լոգարանների 
համար, սարքավորանք շոգեբաղնիքի համար, 
միզամաններ, ջրի զտման սարքավորումներ, ջրի 
ապարատի կարգավորման և անվտանգության 
պարագաներ, ջրամատակարարման ծորակ-
ների տափօղակներ, լվացարանակոնքեր, 
ախտահանիչ դիսպենսերներ զուգարանի 
համար, զուգարանակոնքի ջրամաններ, 
լվացման բաքեր զուգարանի համար, 
զուգարանակոնքեր, ջրի խողովակաշարի 
կայանքներ, ջրամաքրման համակարգի 
կայանքներ, ջրի բաժանարարի կայանքներ, 
շատրվաններ, դեկորատիվ շատրվաններ:

_____________________

(210) 20170050  (111) 26247
(220) 18.01.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 18.01.2027
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային 

կամ ռելսային տրանսպորտային միջոցներ. 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ) փոխադրման 
համար զանազան նպատակներով. 
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ. 
վագոնիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ. 

ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
արտաճանապարհային տրանսպորտային 
միջոցներ, սպորտային տրանսպորտային 
միջոցներ. ավտոբուսներ. տրանսպորտային 
միջոցներ հանգստի համար, ռեկրեացիոն 
ավտոմեքենաներ (կեմպերներ)  (տնակ-
ավտոմեքենաներ). սպորտային ավտոմոբիլներ. 
մրցարշավային ավտոմեքենաներ. հեծա-
նիվներ. ապրանքատար մեքենաներ. 
ամբարձիչով սայլակներ. տրակտորներ, 
այդ թվում` սայլակ-քարշակներ, տրակտոր-
քարշակներ. արգելակային կոճղակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
թափարգելներ. անվտանգության բարձիկներ 
(անվտանգության միջոցներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար). 
ցեխապաշտպան վահանակներ. շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. էլեկրտաշարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
թափքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
շասսիներ. փոխհաղորդակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
կախոցի մեղմիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. մեղմիչ զսպանակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
անիվներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. հողմապակիներ. 
ապակեմաքրիչներ տրանսպորտային 
միջոց ների համար, տրանսպորտային 
միջոցներ մաքրելու հարմարանքներ. 
ղեկանիվներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. շրջադարձի ցուցիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. սփոյլերներ տրանսպորտային 
միջոց ների համար. բեռնախցիկներ 
տրանս պորտային միջոցների համար. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. պատյաններ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. սիգարետի 
վառիչներ ավտոմոբիլների վահանակների 
վրա. մանկական անվտանգ նստոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20170054  (111) 26248
(220) 18.01.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 18.01.2027
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
մոխրագույն և սև գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170085 (111) 26249
(220) 24.01.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 24.01.2027
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 01.03.2017
(540) 

(526) «AMERICAN BLEND» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 

և մուգ կապույտ, կապույտ, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170099 (111) 26250
(220) 27.01.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 27.01.2027
(730) «Բոնուսս» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ, 
Բագրատունյաց փ., 18, 111, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփա պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
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ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

_____________________

(210) 20170103  (111) 26251
(220) 27.01.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 27.01.2027
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170130  (111) 26252
(220) 01.02.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 01.02.2027
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծա-

նելիքային իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). եթերային 
յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. ոչ 
բուժական լոսյոններ մազերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ մազերի 
և մաշկի խնամքի համար. կոսմետիկական  
կրեմներ և լոսյոններ մարմնի և դեմքի 
համար. մարմնի կոսմետիկական կրեմներ. 
դիմափոշի. կոսմետիկական  պատրաստուկներ 
լոգարանում և ցնցուղում օգտագործելու համար. 
հոտազերծիչներ մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170157  (111) 26253
(220) 06.02.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 06.02.2027
(730) Մայլն Ինք., US 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք 

ալերգիկ հիվանդությունների, քաղցկեղի, 
սրտանոթային հիվանդությունների, շաքա-
րախտի, փորլուծության, վարակիչ հիվան-
դությունների, բորբոքային հիվանդությունների, 
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նյութափոխանակության հիվանդությունների, 
մկանային սպազմների, ցավի, հոգեկան 
հիվանդությունների, թոքային խցանումների 
բուժման համար. դեղագործական արտա-
դրանք մարդկանց մաշկաբանական, ստամոքս-
աղիքային, նյարդաբանական, շնչառական, 
հոգեկան, ալերգիկ, նյութափոխանակության, 
մկանային և վարակիչ հիվանդությունների ու 
խանգարումների կարգավորման համար: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170195  (111) 26254
(220) 10.02.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 10.02.2027
(730) Լիլիթ Ասատուրի Բաբայան, Երևան, 
Լենինգրադյան 36, բն. 18, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. hեռահաղորդակցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար, ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
առև տրային տեղեկատվության գործակա-
լությունների ծառայություններ, գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ, 
ինքնարժեքի վերլուծություն, տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
աուդիտ (առևտրային գործունեության), 
վարձակալական գործակալությունների ծառա-
յություններ, տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում, հաշվապահական 
գրքերի վարում, հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում, ապրանքների ցուցադրում, 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ), հասա րա կական 
կարծիքի հետազոտում, շուկայի ուսումնա-

սիրություն, գործնական տեղեկա տվություն, 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին, հետազոտություններ գործա-
րարության (բիզնեսի) ասպարեզում, կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ, շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ, 
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում, 
խորհրդատվություն   գործարարության   (բիզ-
նեսի) կազմակերպման և կառավարման հար-
ցերով, խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կազմակերպման հարցերով, 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզ-
նեսի) կառավարման հարցերով, խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով, մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում, գովազդի մանրակերտում, 
մարքեթինգ (շուկայավարում), կառավարում 
ստեղծագործական գործարարության (բիզ-
նեսի) ասպարեզում, գործարար (բիզնես) 
կառավարում մարզիկների համար, կենսա-
գրության հակիրճ գրության կազմում այլ 
անձանց համար, գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում, մամուլի տեսություն, 
գովազդային նյութերի նորացում, տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում, տեքստի մշակում, ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար, նորաձևության ցուցադրու-
թյան կազմակերպում գովազդային նպատակ-
ներով, առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, ցուցափեղկերի ձևավորում, 
գովազդային նյութերի ձևավորում, առևտրային 
գործունեության գնահատում, վճարման 
փաստա թղթերի նախապատրաստում, տեղե-
կատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար, 
երաշխավորների որոնում, օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերում, օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառա վարման հարցերում, առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն), գործարար 
(բիզնես) և առևտրային հարաբերությունների 
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ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում, 
գործարար (բիզնես) տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով, առևտուր, 
ներմուծում, արտահանում, առցանց վաճա-
ռատեղի տրամադրում գնողներին և ապրանքներ 
և ծառայություններ վաճառողներին, առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով 
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում, մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով, 
տնտեսական կանխատեսում, աճուրդային 
վաճառք, դեղագործական միջոցների, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք, 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, գովազդային ֆիլմերի արտադրու թյուն, 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ, գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում, գովազդային նյութերի 
վարձույթ, գովազդային  վահանակների  
վարձույթ,  առևտրի ավտոմատների վարձույթ, 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ, 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ, գովազդային տեքստերի հրա-
տարակում, ռադիոգովազդ, ազդագրերի 
փակցնում, արտաքին գովազդ, նմուշների 
տարածում, գովազդային նյութերի տարածում, 
գովազդային նյութերի առաքում, գովազդային 
տեքստերի խմբագրում, գովազդ, ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում, գովազդ 
փոստով, հեռուստագովազդ, փաստաթղթերի 
բազմացում (վերարտադրում), վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում, 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային բազաներում, տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին, տեղեկատվության կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներում, 
խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզ նեսի) կառավարման հարցերով, 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար, 
հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ, հեռուստամարքեթինգի ծառա-

յություններ, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս, արտաքին վար-
չական կառավարում ընկերությունների 
համար, հյուրանոցների գործարարական 
(բիզնես) կառավարում, արտահաստիքային 
աշխատողների գործունեության կառավարում, 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառա-
վարում երրորդ անձանց համար, ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, շինարարական նախագծերի համար 
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա-
վարում, հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում, գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում, 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում, մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար, մեքենագրման 
ծառայություններ, հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ), ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ, 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ, վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում, 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում, 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ), գների 
համեմատման ծառայություններ, սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում, 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC ծառայություններ), քարտու-
ղարական ծառայություն, մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում), սղագրական 
ծառայություններ, ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն), հեռախոսազանգերին պատաս-
խանելու ծառայություններ բացակայող 
աբոնենտների համար, լուսապատճենա-
հանման ծառայություններ, գործնական 
փորձաքննություն (գործարարության (բիզնեսի) 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յություններ).
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դաս 44. բժշկական ծառայություն-
ներ. անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ  կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ. hասարակական բաղնիքների 
ծառայություններ հիգիենայի նպատակներով, 
թուրքական բաղնիքների ծառայություններ, 
հիվանդանոցների ծառայություններ, մազա-
հեռացում մոմով, էպիլյացիա, անտառա-
զանգվածի վերականգնում, լանդշաֆտային 
դիզայն, դիսպանսերներ, բուժկենտրոններ, 
ապաքինվողների համար տների ծառա-
յություններ, բուժքույրական խնամքով տների 
ծառայություններ, պսակների պատրաստում 
(ծաղկային արվեստ), մազերի պատվաստում, 
սահմանափակ հնարավորություններով 
անձանց համար բժշկական խորհրդատվու-
թյուն, խորհրդատվություն դեղագործության 
հարցերով, բուժում հոմեոպաթիկ բնահյու-
թերով, ծառայություններ արոմաթերապիայի 
ոլորտում, մատնահարդարում, մանուալ 
թերապիա (քիրոպրակտիկա), մերսում, 
բանջարաբուծություն, արհեստական բեղմ-
նա վորում, պալիատիվ խնամք, վարսա-
վիրանոցների ծառայություններ, պիրսինգ, 
մանկաբարձական օգնություն, անասնա-
բուժական օգնություն, ատամնաբուժական 
օգնություն, ստոմատոլոգիա, բժշկական 
օգնություն, ջերմոցային գազերի 
արտանետումների վնասակար ազդեցության 
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկում, 
բուժսարքավորումների վարձույթ, սանիտա-
րատեխնիկական սարքավորանքի վարձույթ, 
գյուղատնտեսական սարքավորանքի վարձույթ, 
պարարտանյութերի և գյուղատնտեսական 
այլ քիմիկատների օդային և մակերևութային 
տարածում, կենդանիների բուծում, 
թմրադեղերի կամ ալկոհոլի չարաշահումից 
հիվանդների համար վերականգնողա-
կան ծառայություններ, այգեգործություն, 
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն, 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ, 
առողջատների ծառայություններ, արյան 
բանկերի ծառայություն, սանիտարական 
ծառայություն, խորհուրդներ առողջության 
հարցերով, ծաղկային հորինվածքների 

կազմում, դաջում, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառագործության 
վնա սա տուների ոչնչացում, մոլախոտերի 
ոչնչացում, հանքաջրաբուժական կենտրոն-
ների ծառայություններ, հանգստյան տների 
ծառա յություններ, ակվակուլտուրայի ծառա-
յություններ, վիզաժիստների ծառայու-
թյուններ, բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ, ոչ ավանդական 
բժշկու թյան ոլորտում ծառայություններ, 
ակնա բույժների ծառայություններ, օրթոդոն-
տական ծառայություններ, օրթոդոնտիա, 
բուծարանագետների ծառայություններ, 
խոսքի արատն ուղղելու ծառայություններ, 
լոգոպեդիա, փորձանոթում բեղմնավորման 
ծառայություններ, հոգեբանների ծառայու-
թյուններ, շոգեբաղնիքների ծառայություններ, 
արևաբուժարանների ծառայություններ, հեռա-
բուժման ծառայություններ, թերապևտիկ 
ծառայություններ, դեղագործների ծառա-
յություններ (դեղերի պատրաստում 
դեղատոմսերով), հիվանդների խնամք, 
սիզամարգերի խնամք, կենդանիների 
խնամք, տնային կենդանիների խնամք, 
ֆիզիոթերապիա, պլաստիկ վիրաբուժություն, 
ծառերի վիրաբուժություն, հոսպիսներ:

_____________________

(210) 20170234  (111) 26255
(220) 17.02.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 17.02.2027
(730) Վահե Դարբինյան, Երևան, Վերին 
Անտառային 33, բն. 14, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 
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(511) 
դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառա-

վարվող). դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ 
և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

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

_____________________

(210) 20170238  (111) 26256
(220) 17.02.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 17.02.2027
(730) «Թոփ մոդել Հայաստան փրոդաքշն» 
ազգային ասոցիացիա» ՀԿ, Երևան, Արցախի 
8/4, բ. 37, AM 

(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «photomodel« և «of the world» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մոխրագույն, կարմիր, կանաչ, մանուշակագույն, 
ծիրանագույն և կապույտ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 41. նորաձևության, մոդելային միջազ-
գային մրցույթի կազմակերպում, անցկացում. 
կրթություն. ուսուցում, ուսումնական 
գործընթացի ապահովում:

_____________________

(210) 20170239  (111) 26257
(220) 17.02.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 17.02.2027
(730) «Թոփ մոդել Հայաստան» փրոդաքշն» 
ազգային ասոցիացիա» ՀԿ, Երևան, Արցախի 
8/4, բ. 37, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «miss elegance» արտահայտությունը և 
«world» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. գեղեցկության, նորաձևության, 
մոդելային միջազգային մրցույթի կազմա-
կերպում, անցկացում. կրթություն. ուսուցում, 
ուսումնական գործընթացի ապահովում: 

_____________________
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(210) 20170257  (111) 26258
(220) 21.02.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 21.02.2027
(730) Լիլիթ Ասատուրի Բաբայան, Երևան, 
Լենինգրադյան 36, բն. 18, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «BARBERSHOP & MORE» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպի տակ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. hեռահաղորդակցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար, ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
առևտրային տեղեկատվության գործակա-
լությունների ծառայություններ, գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ, 
ինքնար ժեքի վերլուծություն, տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
աուդիտ (առևտրային գործունեության), 
վարձակալական գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ, տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում, հաշվապահական 
գրքերի վարում, հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում, ապրանքների ցուցադրում, 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ), հասարա-
կական կարծիքի հետազոտում, շուկայի 
ուսումնասիրություն, գործնական տեղեկա-
տվություն, առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին, 
հետազոտություններ գործարարության 

(բիզնեսի) ասպարեզում, կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զո տու-
թյուններ, շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ, աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում, խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով, խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպման 
հարցերով, խորհրդատվություն գործարա-
րության (բիզնեսի) կառավարման հարցերով, 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով, 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) ասպարեզում, գովազդի 
մանրակերտում, մարքեթինգ (շուկայավարում), 
կառավարում ստեղծագործական գործա-
րարության (բիզնեսի) ասպարեզում, գործարար 
(բիզնես) կառավարում մարզիկների համար, 
կենսագրության հակիրճ գրության կազմում 
այլ անձանց համար, գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում, մամուլի տեսություն, 
գովազդային նյութերի նորացում, տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում, տեքստի մշակում, 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար, նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով, 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, ցուցափեղկերի ձևավորում, 
գովազդային նյութերի ձևավորում, առևտրային 
գործունեության գնահատում, վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում, տեղեկա-
տվության որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար, երաշխավորների 
որոնում, օգնություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերում, օգնու-
թյուն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար-
ցերում, առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն), գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում, գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով, առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
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ծառայություններ վաճառողներին, առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-
կայքերի ցանկի տրամադրում, մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով, 
տնտեսական կանխատեսում, աճուրդային 
վաճառք, դեղագործական միջոցների, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք, 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, գովազդային ֆիլմերի արտադրություն, 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ, գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում, գովազդային նյութերի վարձույթ, 
գովազդային վահանակների վարձույթ, առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ, վաճառասեղան-
ների վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ, լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ, գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, ռադիոգովազդ, 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ, 
նմուշների տարածում, գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի առաքում, 
գովազդային տեքստերի խմբագրում, գովազդ, 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում, գովազդ փոստով, հեռուստագովազդ, 
փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում), 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում, տեղեկատվության հավա-
քում տվյալների համակարգչային բազա-
ներում, տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
բազաներում, խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) կառավարման հարցերով, 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար, 
հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ, հեռուստամարքեթինգի ծառայու-
թյուններ, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս, արտաքին վարչա-
կան կառավարում ընկերությունների 
համար, հյուրանոցների գործարարական 
(բիզնես) կառավարում, արտահաստիքային 
աշխատողների գործունեության կառավարում, 

ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար, 
ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի առև-
տրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ 
անձանց համար, շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում, հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում, գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում, 
ծառայություններ հասարակական հարաբե-
րությունների բնագավառում, մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար, մեքենագրման 
ծառայություններ, հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ), ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ, 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ, վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում, 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում, 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ), գների 
համեմատման ծառայություններ, սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում, 
գովազդային ծառայություններ «վճարել 
մեկ կտտոցով» PPC ծառայություններ, 
քարտուղարական ծառայություն, մատակա-
րարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), սղագրական ծառայություններ, 
ենթակապալառուի ծառայություններ (առև-
տրային (կոմերցիոն) օգնություն), հեռա-
խոսազանգերին պատասխանելու 
ծառա յություններ բացակայող աբոնենտների 
համար, լուսապատճենահանման ծառայու-
թյուններ, գործնական փորձաքննություն 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունա-
վետության փորձաքննական ծառայություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ  կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ. hասարակական բաղ-
նիք ների ծառայություններ հիգիենայի 
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նպատակ ներով, թուրքական բաղնիքների 
ծառայու թյուններ, հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ, մազահեռացում մոմով, էպիլյացիա, 
անտառազանգվածի վերականգնում, լանդ-
շաֆտային դիզայն, դիսպանսերներ, 
բուժկենտրոններ, ապաքինվողների համար 
տների ծառայություններ, բուժքույրական 
խնամքով տների ծառայություններ, պսակների 
պատրաստում (ծաղկային արվեստ), մազերի 
պատվաստում, սահմանափակ հնարա-
վորություններով անձանց համար բժշկական 
խորհրդատվություն, խորհրդատվություն 
դեղա գործության հարցերով, բուժում 
հոմեո պաթիկ բնահյութերով, ծառայու-
թյուններ արոմաթերապիայի ոլորտում, 
մատնահարդարում, մանուալ թերա պիա 
(քիրոպրակտիկա), մերսում, բանջարա-
բուծություն, արհեստական բեղմնավորում, 
պալիատիվ խնամք, վարսավիրանոցների 
ծառայություններ, պիրսինգ, մանկաբարձական 
օգնություն, անասնաբուժական օգնություն, 
ատամնաբուժական օգնություն, ստոմա-
տոլոգիա, բժշկական օգնություն, ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով 
ծառերի տնկում, բուժսարքավորումների 
վարձույթ, սանիտարատեխնիկական սարքա-
վորանքի վարձույթ, գյուղատնտեսական 
սարքավորանքի վարձույթ, պարարտանյութերի 
և գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների 
օդային և մակերևութային տարածում, 
կենդանիների բուծում, թմրադեղերի կամ 
ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների համար 
վերականգնողական ծառայություններ, 
այգեգործություն, դեկորատիվ - բնանկա-
րային այգեգործություն, գեղեցկության 
սրահների ծառայություններ, առողջատների 
ծառայություններ, արյան բանկերի 
ծառայություն, սանիտարական ծառայություն, 
խորհուրդներ առողջության հարցերով, 
ծաղկային հորինվածքների կազմում, դաջում, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառա գործության վնասատուների ոչնչա-
ցում, մոլախոտերի ոչնչացում, հանքա-
ջրաբուժական կենտրոնների ծառայություններ, 
հանգստյան տների ծառայություններ, 
ակվակուլտուրայի ծառայություններ, վիզա-
ժիստների ծառայություններ, բժշկական 

կլինիկաների ծառայություններ, ոչ ավանդական 
բժշկության ոլորտում ծառայություններ, 
ակնա բույժների ծառայություններ, օրթոդոն-
տական ծառայություններ, օրթոդոնտիա, 
բուծարանագետների ծառայություններ, 
խոսքի արատն ուղղելու ծառայություններ, 
լոգոպեդիա, փորձանոթում բեղմնավորման 
ծառայություններ, հոգեբանների ծառայու-
թյուններ, շոգեբաղնիքների ծառայություններ, 
արևաբուժարանների ծառայություններ, հեռա-
բուժման ծառայություններ, թերապևտիկ 
ծառայություններ, դեղագործների ծառա-
յություններ (դեղերի պատրաստում 
դեղա տոմսերով), հիվանդների խնամք, 
սիզամարգերի խնամք, կենդանիների 
խնամք, տնային կենդանիների խնամք, 
ֆիզիոթերապիա, պլաստիկ վիրաբուժություն, 
ծառերի վիրաբուժություն, հոսպիսներ:

_____________________

(210) 20170267  (111) 26259
(220) 23.02.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 23.02.2027
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

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

դաս 32. հյութեր, ըմպելիքներ, նեկտարներ:
_____________________

(210) 20170273  (111) 26260
(220) 27.02.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 27.02.2027
(730) Արմեն Ղազարյան, Երևան, Կուրղինյան 
նրբ. 21/10, AM 
(442) 18.04.2017
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(540) 

(526) Բացի «TEA & COFFEE PLANET» արտահայ-
տությունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. թեյ. սուրճ:
_____________________

(210) 20170275  (111) 26261
(220) 27.02.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 27.02.2027
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20170301  (111) 26262
(220) 02.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 02.03.2027
(730) Գայանե Բաղդասարյան, KZ 
(442) 03.04.2017

(540) 

(526) «FASHION STUDIO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր.
դաս 40. հագուստի կարում.
դաս 42. հագուստի դիզայն:

_____________________

(210) 20170314  (111) 26263
(220) 06.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 06.03.2027
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք:

_____________________
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(210) 20170315  (111) 26264
(220) 06.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 06.03.2027
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք: 

_____________________

(210) 20170317  (111) 26265
(220) 06.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 06.03.2027
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 20, բն.1, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) Բացի «Մառասի» և «Marasi» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ 
դարչնագույն, ոսկեգույն և բալագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. գինի։

_____________________

(210) 20170352  (111) 26266
(220) 13.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 13.03.2027
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 16. տպագրական նյութեր, այն 

է՝ գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր, 
բրոշյուրներ, պլակատներ, պաստառներ, 
թղթագրենական պիտույքներ և գովազդային 
ձգապաստառներ առողջապահության, 
բժշկության, դեղագործության, ինչպես նաև 
դեղագործական արդյունաբերության ոլորտում.

դաս 44. տեղեկատվության տրամադրում 
առողջապահության, բժշկության, դեղա-
գործության, ինչպես նաև դեղագործական 
արդյունաբերության ոլորտում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170353  (111) 26267
(220) 13.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 13.03.2027
(730) «Ֆորա կապիտալ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 26/1, AM 
(442) 03.04.2017



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

16 .08 . 20 17

(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:

_____________________

(210) 20170388 (111) 26268
(220) 20.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 20.03.2027
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

_____________________

(210) 20170394  (111) 26269
(220) 22.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 22.03.2027
(730) «Գյուրջյան Էկո ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ռ. 
Մելիքյան 13/3, AM 
(442) 18.04.2017

(540) 

(526) «ԷԿՈ ՖՈՒԴ» և «1996» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մսից պատրաստված կիսա-
ֆաբրիկատներ.

դաս 30. խմորից պատրաստված կիսա-
ֆաբրիկատներ.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, 
խմելու սեղանի ջուր:

_____________________

(210) 20170395  (111) 26270
(220) 22.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 22.03.2027
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 
8, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 16. ստվարաթղթե տուփեր.
դաս 21. սննդային տարաներ.
դաս 29. ձու:

_____________________
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(210) 20170396  (111) 26271
(220) 22.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 22.03.2027
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170397  (111) 26272
(220) 22.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 22.03.2027
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170398 (111) 26273
(220) 22.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 22.03.2027
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170399  (111) 26274
(220) 22.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 22.03.2027
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170400  (111) 26275
(220) 22.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 22.03.2027
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170402  (111) 26276
(220) 22.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 22.03.2027
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 18.04.2017

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170403  (111) 26277
(220) 22.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 22.03.2027
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170406  (111) 26278
(220) 27.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 27.03.2027
(730) «Բոնիլատ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Թալին, Շիրազի 3, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «100% Natural product» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ կանաչ, սպիտակ և երկնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

_____________________

(210) 20170408 (111) 26279
(220) 27.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 27.03.2027
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 

(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20170417  (111) 26280
(220) 28.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 28.03.2027
(730) «Պիցցա Տաշիր» ՍՊԸ, ք. Տաշիր, 
Ջահուկյան 10, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20170423  (111) 26281
(220) 29.03.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 29.03.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170467  (111) 26282
(220) 05.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 05.04.2027
(730) «Ինտելլեկտ պրոդակտս» ՍՊԸ, RU 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «Водка» և «Классическая» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ, մուգ կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի։
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20170470  (111) 26283
(220) 06.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 06.04.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

(526) Բացի «ԱՅԲՈՒԲԵՆ», «АЛФАВИТ», «ALPHA-
BET» բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն և մուգ շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վանիկ Մարգարյան

_____________________

(210) 20170471  (111) 26284
(220) 06.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 06.04.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
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(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
(740) Վանիկ Մարգարյան

_____________________

(210) 20170474  (111) 26285
(220) 06.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 06.04.2027
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170475  (111) 26286
(220) 06.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 06.04.2027
(730) «Մոբիլայֆ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. 
Արարատ, Աղբյուր Սերոբի 4/2, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. բջջային հեռախոսների, նոթ-

բուքերի, համակարգիչների, համակարգչային 
պլանշետների, հեռուստացույցների, ֆոտո-
ապա րատների և դրանց համալրող սարքերի ու 
աքսեսուարների մանրածախ վաճառք:

_____________________

(210) 20170481  (111) 26287
(220) 10.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 10.04.2027
(730) Գրեմ Սպուլկա Զ Օգրանիչոնոն Օդպովեդ-
զյալյնոսցյոն Սպուլկա Կոմանդիտովա, PL 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, սորբեթ (սառեցված 

աղանդեր).
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), պաղպաղակի սրճարաններ, 
սրճարաններ, սնունդ և ըմպելիքներ 
առաջարկող նախաճաշարաններ և այլ 
հասարակական սննդի օբյեկտներ, սննդի և 
ըմպելիքների դուրս հանման ծառայություններ, 
սննդի և ըմպելիքների ապահովման 
ծառայություններ, պատվերով սննդամթերքի 
ապահովման ծառայություններ, այդ թվում`  
առցանց համակարգչային ցանցով:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170485 (111) 26288
(220) 10.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 10.04.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արշակ 
Վարդանյան Առաքելի, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ներքին Սասնաշեն, 2-րդ փ., 1-ին փակուղի, 
տուն 7, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. խոտաբույսերից պատրաստված 
թեյեր. չորացրած խոտաբույսեր (համեմունքներ), 
չորացրած մասուր (թեյեր), բանջարանոցային 
չորացրած կանաչի (համեմունքներ), սև և 
կարմիր պղպեղ (համեմունք):

_____________________

(210) 20170486 (111) 26289
(220) 11.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 11.04.2027
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170501  (111) 26290
(220) 14.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 14.04.2027
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 

(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20170508 (111) 26291
(220) 18.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 18.04.2027
(730) Մարիամ Արշակյան, Երևան, Արամի 92, 
բն. 19, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր։

_____________________

(210) 20170512  (111) 26292
(220) 18.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 18.04.2027
(730) Դը Չեմուրս Քամփնի ԹիԹի, ԷլԷլՍի, US 
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(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 2. գունանյութեր արդյունաբերական 

օգտագործման համար. գունանյութեր. 
քիմիական նյութեր արդյունաբերության, 
լուսանկարչության, գիտական հետա-
զոտությունների, գյուղատնտեսության և 
այգեգործության մեջ օգտագործման համար, 
որոնք հանդիսանում են գունանյութեր 
նախատեսված ընդհանուր օգտագործման, 
այդ թվում` ներկերի, թանաքների, ռետինի, 
պլաստմասսայի մեջ և այլ նպատակներով 
օգտագործման համար. ներկեր. տիտանի 
երկօքսիդ (գունանյութ). հակակոռոզիական 
պատրաստուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170516  (111) 26293
(220) 18.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 18.04.2027
(730) ՕՕՕ «Կանտի», GE 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170566  (111) 26294
(220) 26.04.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 26.04.2027
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170597  (111) 26295
(220) 03.05.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 03.05.2027
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

սննդային հավելումներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց  համար. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. սննդային նրբաթելեր. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ, սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. որպես  
սննդային հավելումներ օգտագործվող դիետիկ 
ըմպելիքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170598 (111) 26296
(220) 03.05.2017 (151) 10.08.2017
   (181) 03.05.2027
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(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

սննդային հավելումներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց համար. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. սննդային նրբաթելեր. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ, սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. որպես 
սննդային հավելումներ օգտագործվող դիետիկ 
ըմպելիքներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170132  (111) 26297
(220) 01.02.2017 (151) 11.08.2017
   (181) 01.02.2027
(730) «Կոնտինենտալ Բրենդս» ՍՊԸ, US 
(442) 16.02.2017
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։
(740) Արա Խզմալյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3682  18.07.2027 Քենթ Գիդա Մադելերի Սանայի վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

3909  16.07.2027 Բիքն Սուիթս ընդ Չոքլիթս (ՓԹԻ) Լիմիթիդ, ZA

3915  04.09.2027 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

3918  05.09.2027 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

3950  19.08.2027 ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, GB

3951  19.08.2027 ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, GB

4045  29.10.2027 Սիբեգոու Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, KY

4046  29.10.2027 Սիբեգոու Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, KY

4157  22.08.2027 Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

4158  22.08.2027 Օլիմփուս Քորփորեյշն, JP

12418  17.07.2027 «Պռովիդենզա» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 15 փող., տուն 15, AM

12835  23.07.2027 Քոնսեփթ Ֆաունդեյշն Լիմիթիդ, HK

12890  12.06.2027 Սալսաս դե Ժալիսկո Կակու, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

12947  12.06.2027 Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

13294  21.12.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

13693  24.07.2027 Ջորջիա-Փըսիֆիք Քնսյումր Փրոդաքթս ԼՓ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը



ԳՅՈՒՏԵՐ
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20170690
(220) 15.05.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիր-
յանների 7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր։

--------------

(210) 20170691
(220) 15.05.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիր-
յանների 7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 

բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

--------------

(210) 20170692
(220) 15.05.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիր-
յանների 7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։ 

--------------

(210) 20170693
(220) 15.05.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիր-
յանների 7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ:

--------------

(210) 20170694
(220) 15.05.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիր-
յանների 7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ:

--------------
(210) 20170695
(220) 15.05.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիր-
յանների 7/5ա, AM 

(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ:

--------------

(210) 20170745
(220) 19.05.2017
(730) Արման Արզումանյան, Սյունիքի մարզ, ք. 
Գորիս, Գ.Նարեկացի 2/26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մարքեթինգ (շուկայավարում).  

գովազդ. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության 
աս պա րեզում. բրենդի զարգացում. 
բրենդի կառավարում. բրեդինգ, այն է՝ 
բրենդի ստեղծում. բրենդի վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն.  ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների 
ծառա յություններ. հեռահաղորդակցական 
ծառայու թյունների բաժանորդագրում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային գործակա-
լությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. աուդիտ 
(առևտրային գործունեության). վարձա-
կալական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի 
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տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. առևտրային 
տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպա-
ռողներին. հետազոտություններ գործարա-
րության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդա տվություն    գործարարության (բիզ-
նեսի) կազմակերպման և կառավարման հար-
ցերով. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզ նեսի) կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդա տվություն գործարարության (բիզ-
նեսի) կառավարման հարցերով. խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. մասնագիտական 
խորհրդատվություն   գործարարության  
(բիզնեսի) ասպարեզում. գովազդի մանրա-
կերտում. կառավարում ստեղծա գործական 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
գործարար (բիզնես) կառավարում մարզիկների 
համար. կենսագրության հակիրճ գրության 
կազմում այլ անձանց համար. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. մամուլի 
տեսություն. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. տնտեսական 
կանխատեսում. աճուրդային վաճառք. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 

միջոցներում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնում. 
արտաքին գովազդ. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստագովազդ. վիճակագրական տվյալ-
ների հավաքում և տրամադրում. հեռուստա-
մարքեթինգի ծառայություններ. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հյուրանոցների գործարարական 
(բիզնես) կառավարում. գների համեմատման 
ծառայություններ. սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով». քարտուղարական ծառայություն. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). գործնական փորձաքննություն 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունա-
վետության փորձաքննական ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. դասընթաց. թրեյնինգ. 
ցուցահանդես. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
գրքերի հրատարակում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռակա ուսուցում. հանգստի 
կազմակերպում. վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
գեղեցկության մրցույթների կազմա-
կերպում. վիճակախաղերի կազմակերպում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմա-
կերպում ժամանցի նպատակով. ներկայա-
ցումների կազմակերպում (իմպրեսարիոների 
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ծառայություններ). սպորտային մրցումների 
կազմակերպում. մասնագիտական կողմ-
ն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. մասնագիտական 
վերապատրաստում. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. կինոդահլիճների ծառա-
յությունների տրամադրում. քննությունների 
անցկացում. կինոֆիլմերի արտադրություն. 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու - ծրագրերի 
համար. խաղալիքների վարձույթ. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. զվարճությունների 
կազմա կերպում հյուրերի համար. 
հանգստի բազաների ծառայություններ. 
խաղատների ծառայություններ. ակումբների 
ծառայություններ. թանգարանների 
ծառայություններ. դպրոց ների ծառայություններ 
(կրթություն). նախադպրոցական 
հաստատություններ. մանկապարտեզներ 
(դաստիարակություն, ուսուցում). 
լուսանկարչություն. լուսա նկարչական 
ռեպորտաժներ. կրթության գիշերօթիկ 
դպրոցներ. շոու ծրագրեր.

դաս 42. դիզայներների ծառայություն 
փաթեթավորման բնագավառում. բրենդի 
դիզայն. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում. կայքերի 
ստեղծում. վեբ-ծրագրավորում. համա-
կարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
ինտերիերի դիզայն. aրդյունաբերական դիզայն. 
գեղարվեստական դիզայն. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. նավթի հանքավայրերի հետա-
զննություն. երկրաբանական հետազննություն. 
ճարտարագիտություն. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
հետազոտություններ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության բնագավառում. գիտա-
կան հետազոտություններ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ստորջրյա հետա-
զոտություններ. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 

խորհրդատվություն. համակարգչային 
անվտան գության ոլորտում խորհրդատվու-
թյուն. տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների 
(ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի 
մշակման և զարգացման ոլորտում. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. նավթահորերի հսկո-
ղություն. որակի հսկողություն. հագուստի 
մոդելավորում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնի-
տորինգ. ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. ինտերիերի 
ձևավորում. անտառի որակի գնահատում. 
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում). 
տվյալների կամ փաստա թղթերի   փոխադրում   
ֆիզիկական   կրիչից էլեկտրոնային կրիչի 
վրա. համակարգչային տեխնոլոգիաների և 
ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ինտեր-
նետի (hամացանցի)  համար   որոնման  
միջոց ների տրամադրում. տվյալների և 
տեղեկա տվական ծրագրերի կերպափոխում. 
համա կարգ չային համակարգերի նախագծում. 
վեբ-սերվերների վարձույթ. ծրագրային 
ապահովման վարձույթ. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-սայթերի). սերվերների 
տեղավորում հոսթինգ. ծրագրային 
ապահովման մշակում. խորհուրդներ 
էներգիայի խնայողության հարցերով. 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. ֆիզիկա 
(հետազոտություններ). տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում:

--------------

(210) 20170747
(220) 19.05.2017
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(730) «Գինեքար» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
գյուղ Աղավնաձոր, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

--------------

(210) 20170770
(220) 24.05.2017
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Կոտայքի 
1/94, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ:

--------------

(210) 20170771
(220) 24.05.2017
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Կոտայքի 
1/94, AM 

(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ:

--------------

(210) 20170798
(220) 26.05.2017
(730) «Գեյմ-սերվիս» ՓԲԸ, Երևան, 0025, Ալեք 
Մանուկյան 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. թենիսի ակումբ:

--------------

(210) 20170823
(220) 02.06.2017
(730) «Մերիդիան» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մ., գ. 
Ջրվեժ Ա թաղ. Հ 21, AM 
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

5252

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/2

16 .08 . 20 17

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

հյուրանոցների  ծառայություններ:
--------------

(210) 20170957
(220) 27.06.2017
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծանելի քա-

յին իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. հոտավետ 
նյութեր. եթերային յուղեր. ոչ բուժական 
կոսմետիկական միջոցներ. ոչ բուժական 
լոսյոններ մազերի համար. պատրաստուկներ 
մազերի և մաշկի խնամքի համար. 
կոսմետիկական կրեմներ և լոսյոններ մարմնի 
և դեմքի համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ 
լոգարանում և ցնցուղարանում օգտագործելու 
համար. հոտազերծիչներ:

--------------

(210) 20170972
(220) 28.06.2017
(730) «Ստանդարտ ուոթեր քամփնի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մոլդովական 37ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

--------------

(210) 20170973
(220) 28.06.2017
(730) «Ստանդարտ ուոթեր քամփնի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մոլդովական 37ա, AM 

(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։  

--------------

(210) 20171037
(220) 11.07.2017
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված 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 պարունա-
կող հեղուկ  էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար, լուցկի:

--------------

(210) 20171076
(220) 18.07.2017
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(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. ապակյա շիշ.
դաս 32. գարեջուր:

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20171078
(220) 18.07.2017
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. ապակյա շիշ.
դաս 32. գարեջուր:

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20171081
(220) 18.07.2017
(730) «Ռիվոլի դե լյուքս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

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 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր։

--------------
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(210) 20171086
(220) 20.07.2017
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու “Արչեդա-Պրոդուկտ”, RU 
(540) 

(511) 
դաս 31. հացահատիկի թեփ:

--------------

(210) 20171124
(220) 21.07.2017
(730) «Մայկրեդիտ» ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպություն ՍՊԸ, ք. Երևան, Հ. 
Հակոբյան 3/20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

--------------

(210) 20171114
(220) 24.07.2017
(730) Չենգ Շին Ռաբըր Ինդ. Քո., Լթդ., TW 
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր. դողեր տրանսպորտային 

միջոցների անիվների համար. ավտոմոբիլների 
դողեր. օդաճնշական դողեր. հեծանիվների 
դողեր. մոտոցիկլետների դողեր. պինդ դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների դողերի համար. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ 
հեծանիվների դողերի համար. գործիքների 

և պիտույքների հավաքածուներ դողերի 
օդախցիկների նորոգման համար. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
դողերի օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. երկաթուղային 
շարժակազմերի անիվների կալանդների 
կատարներ. սահելուց պաշտպանող 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների 
դողերի համար. պահպանաշերտեր անվա-
դողերը վերականգնելու համար. անխուց դողեր 
հեծանիվների համար. տրանսպորտային 
միջոցների դողերի փականներ. պահեստային 
անիվների պատյաններ. դողածածկաններ. 
անվադողերի բութակներ. պոմպեր դողերի 
համար. կարկատաններ  դողերի վերանորոգ-
ման համար. անխուց դողերի  հերմետիկաց-
նող շերտեր. դողերի վերականգնողական 
շերտեր. անիվներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. հեծանիվների անիվներ. 
տրանսպորտային միջոցների հակակշիռներ 
անիվների հավասարակշռման համար. 
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակներ հեծանիվների համար. 
փոխարկիչներ հեծանիվների համար. թամբեր 
հեծանիվների համար. նստոցներ հեծանիվների 
համար.  շղթաներ հեծանիվների համար. 
ջրամանների բռնակներ հեծանվների համար. 
հեծանիվների զամբյուղներ. հակահափշտակիչ 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. սիգարետի էլեկտրական վառիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների պատյաններ. պատյաններ 
տրանս պորտային միջոցների ղեկերի համար. 
ավտոմոբիլներ. էլեկտրական շարժակով 
կառավարվող մեքենաներ. հեծանիվներ. 
էլեկտրական շարժակով կառավարվող 
հեծանիվներ. մոտոցիկլետներ. էլեկտրական 
շարժակով կառավարվող մոտոցիկլետներ. 
ամենագնաց տրանսպորտային միջոցներ. 
թռչող ապարատներ. ամբարձիչով 
(վերհանով) սայլակներ. ջրային սկուտերներ. 
գոլֆի մականների էլեկտրական երկանիվ 
սայլակներ. մոտորներ և շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. մանկասայլակներ. գոտիներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
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փոխանցման տուփերի համար. փոխանցման 
տուփեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների  համար. հետևի դիտահայելիներ 
ավտոմոբիլների համար. տրանսպորտային 
միջոցների անվտանգ նստոցներ մանուկների 
և երեխաների համար. սայլեր. ցեխից, կեղտից 
պաշտպանող վահանակներ ավտոմոբիլների, 
մոտոցիկլետների և հեծանիվների համար. 
գլորվող բազկաթոռներ. հողմապակիների 
ապակեմաքրիչներ. հեծանիվների ղեկի 
բռնակներ. լիսեռներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. սայլակներ 
մթերքների համար: 

--------------

(210) 20171115
(220) 24.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Վիրաբ-
յան, Երևան, Արշակունյաց 210/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

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

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպա-
գրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.

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 6. սովորական մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
մեքենաների կցորդիչներ և փոխանցման տար-
րեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառա-
վարվող). դանակավոր իրեր, պատա ռաքաղներ 
և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
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, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
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մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղական ճկուն խողովակներ.

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

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

--------------

(210) 20171121
(220) 25.07.2017
(730) «Պրեմիում կրեդիտ» ունիվերսալ վար-
կային կազմակերպություն ՓԲԸ, Երևան, 
Բուզանդի 1/3, 1 և 2 շինություններ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. վարկային կազմակերպություն:

--------------

(210) 20171125
(220) 26.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Րաֆֆի Գարա-
մինասեան Մանուէլի, Երևան, Խորենացու փ., 
10, բն. 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20171128
(220) 27.07.2017
(730) Արլենա Խաչատրյան, Երևան, Վաղար շ-
յան 3, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

--------------
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(210) 20171129
(220) 27.07.2017
(730) Արլենա Խաչատրյան, Երևան, Վաղարշ-
յան 3, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ:
--------------

(210) 20171131
(220) 27.07.2017
(730) «Ատ.լանդ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 26, 
բն. 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

--------------

(210) 20171132
(220) 27.07.2017
(730) «Ձայն հայրենյաց մուլտիմեդիա» ՍՊԸ, 
Երևան, Հանրապետության 47, 3-րդ հարկ, AM

(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. զվարճություններ:

--------------

(210) 20171133
(220) 27.07.2017
(730) ՓիԷլԱր ԱյՓի Հոուլդինգզ, ԼԼՔ, Դելավեր 
նահանգի սահմանափակ պատասխա նա-
տվությամբ ընկերություն, US 
(540) 

(511) 
դաս 9. առանց նշանակման արևա-

պաշտպան ակնոցներ. առանց նշանակման 
արևապաշտպան ապակիներ և ոսպնյակներ. 
առանց նշանակման ամրացվող (հավելադիր) 
արևապաշտպան ակնոցներ. ամրացվող 
(ավելադիր) արևապաշտպան ակնոցներ. 
ապակիներ և ոսպնյակներ առանց նշանակման 
ամրացվող (հավելադիր) և կիպ նստող) 
արևապաշտպան ակնոցների համար. ապա-
կիներ և ոսպնյակներ նշանակմամբ  ակնոց-
ների համար. կիպ նստող արևապաշտպան 
ակնոցներ. պատրաստի ակնոցներ, ապակի ներ 
և ոսպնյակներ  առանց  նշանակման ակնոց-
ների համար. ապակիներ և ոսպնյակներ առանց 
նշանակման արևապաշտպան ակնոցների 
համար. արևապաշտպան ակնոցներ. 
ընթերցելու համար ակնոցներ և նշանակմամբ 
ակնոցներ. քթակնոցներ (պենսնե). 
ընթերցելու  համար ակնոցների ապակիներ և 
ոսպնյակներ. ակնապակիներ և ոսպնյակներ, 
նշանակմամբ հպոսպնյակներ, առանց 
նշանակման հպոսպնյակներ. քթակնոցների 
շրջանակներ, արևապաշտպան ակնոցների 
շրջանակներ, ակնոցների շրջանակներ. 
տարածադիտական 3D ակնոցներ, որոնք 
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նախատեսված են առանձին վաճառքի համար 
և չեն  կազմում էլեկտրոնային խաղերի կամ 
այլ համակարգերի մասեր. պաշտպանիչ 
ապակիներ, ակնոցներ և դիմակներ (բոլորն 
ընդգրկված դաս 9-ում), բացառությամբ 
գիշերային դիտման ակնոցների, ստորջրյա 
սուզման դիմապանակների և եռակցողի 
դիմապանակների. ակնոցների և  պաշտպանիչ 
ակնոցների մաս հանդիսացող արևապաշտպան 
հովարներ. օպտիկական զտիչներ ակնոցների, 
քթակնոցների և արևապաշտպան ակնոցների 
համար. ակնոցների ապակիներ, ակնոցների 
փոկեր. ակնոցների և քթակնոցների 
պատյաններ. ակնոցների և քթակնոցների 
վերանորոգման գործիքների հավաքածու. 
հպոսպնյակների պատյաններ. կտորներ 
ապակիների և ոսպնյակների մաքրման համար. 
մաքրող միջոցներ հպոսպնյակների համար. 
ինքնամաքրվող հպոսպնյակների պատյաններ։

--------------

(210) 20171135
(220) 28.07.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
--------------

(210) 20171136
(220) 28.07.2017
(730) «Ռելաքսս» ՍՊԸ, Երևան, 0084, Մալաթիա 
Սեբաստիա, Նորագյուղ տուն 72,, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. արևածաղկի բոված սերմեր:

--------------

(210) 20171138
(220) 28.07.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ։  

--------------

(210) 20171137
(220) 28.07.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկ ներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ։

--------------

(210) 20171139
(220) 28.07.2017
(730) Արթուր Պողոսյան, Երևան, Քաջազնունու 
փ., շ. 11, բն. 58, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում:

--------------

(210) 20171140
(220) 28.07.2017
(730) Արթուր Պողոսյան, Երևան, Քաջազնունու 
փ., շ. 11, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սեն յակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 

նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում: 

--------------

(210) 20171141
(220) 31.07.2017
(730) «ՌՕ իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Յա. 
Զարոբյան 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
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նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ, կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման   համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ:

--------------

(210) 20171143
(220) 01.08.2017
(730) Անդրանիկ Կարապետյան, ք. Երևան, 
Կիևյան 22, բն. 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։

--------------

(210) 20171144
(220) 01.08.2017
(730) Անդրանիկ Կարապետյան, ք. Երևան, 
Կիևյան 22, բն. 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։

--------------

(210) 20171145
(220) 01.08.2017
(730) Կարեն Սերյոժայի Իսահակյան, Երևան, 
Սունդուկյան 1, բն. 33, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ:

--------------

(210) 20171146
(220) 01.08.2017
(730) Ռիտա Սարգսյան, Երևան, Կոմիտաս 65, 
բն. 45, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

--------------

(210) 20171147
(220) 01.08.2017
(730) «Ռոբերտո պլյուս»  ՍՊԸ, Երևան, Կոմի-
տասի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական լոսյոններով 

տոգորված անձեռոցիկներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ.

դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. 
հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ). գոտիներ կանացի 

հիգիենիկ միջադիրների համար. խանձարուրներ 
(մանկական տակաշորեր). խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ։

--------------

(210) 20171149
(220) 02.08.2017
(730) «Էկովիլ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 22 փ., 
97/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր։

--------------

(210) 20171150
(220) 02.08.2017
(730) Ժիրայր Ավանյան, Երևան, Չարենցի 24, 
բն. 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 

կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 

կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
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նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

--------------

(210) 20171155
(220) 03.08.2017
(730) «Ֆրեդա» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի Զարյան 
22ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հաշվապահական գրքերի վարում:

--------------

(210) 20171156
(220) 03.08.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս Պետունց, 
Երևան, Ավան, Սայաթ-Նովա թաղ., 7-րդ շ., բն. 
6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. արծաթյա զարթեր.
դաս 35. արծաթյա զարդերի խանութ:

--------------

(210) 20171157
(220) 03.08.2017

(730) «Ֆեըրիլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
7/71, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. ճանապարհորդությունների 

կազմա կերպում. ավտոբուսների վարձույթ. 
ջրային տրանսպորտի վարձույթ. ավտո-
տնակների վարձույթ. տրակտորների վարձույթ. 
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում. ճանապարհորդությունների ամրա գրում. 
տրանսպորտային միջոցների ամրա գրում. 
տեղեկատվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
տեղեկատվություն փոխադրումների հար-
ցերով. տրանսպորտի լոգիստիկա. կրուիզ-
ների կազմակերպում. ճանապարհորդների 
փոխա դրում. ավտոբուսային փոխա-
դրումներ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդության երթուղու վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. տրանս-
պորտային միջոցների վարձույթ. վարորդների 
ծառայություններ. զբոսանավերի ծառայու-
թյուններ. տրանսպորտային ծառայություններ. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ. ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձակալում. սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար.  տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. տեղերի 
ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրա գրում ժամանակավոր բնակության 
համար. հյուրանոցների ծառայություն-
ներ. խորտկարանների ծառայություններ. 
սրճա րան ների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. մոթել-
ների ծառայություններ. պանսիոնների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառա-
յություններ. ինքնասպասարկման ռեստորան-
ների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ. հանգստի բազաների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
բարերի ծառայություններ. քեմպինգների 
ծառայություններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ): 

--------------
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(210) 20171161
(220) 04.08.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Հակոբյան 
Հովհաննեսի, Երևան, Ազատության պող., շ. 
9ա, բն. 27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

--------------

(210) 20171162
(220) 04.08.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Հակոբյան 
Հովհաննեսի, Երևան, Ազատության պող., շ. 
9ա, բն. 27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

--------------

(210) 20171163
(220) 04.08.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Հակոբ-
յան Հովհաննեսի, Երևան, Ազատության պող., 
շ. 9ա, բն. 27, AM 

(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

--------------

(210) 20171164
(220) 04.08.2017
(730) Սերգո Օգանով, Երևան, Վ. Համբար-
ձումյան 10, բն. 85, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու   նա  բերական վերլուծումների և 
հետազոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային ապա-
հովման մշակում և զարգացում:

--------------

(210) 20171165
(220) 04.08.2017
(730) Արթուր Գևորգյան, Երևան, Նար-Դոսի 4, 
բն. 44, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

--------------

(210) 20171166
(220) 07.08.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20171167
(220) 07.08.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 

(540) 

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

--------------

(210) 20171169
(220) 08.08.2017
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. սննդամթերքի 
պատրաստում. ժամանակավոր բնակատեղի 
ամրագրում. հյուրանոցների ծառայություններ, 
ճաշատեսակների և ըմպելիքների պատաստ-
ման և առաքման ծառայություններ, բարերի 
և հանգստի սենյակների ծառայություններ. 
առողջարանային հյուրանոցների և կացա-
րաններով ապահովման ծառայություններ. 
ընդհանուր նշանակության սարքավորումների 
ու հարմարանքների տրամադրում հատուկ 
միջոցառումների անցկացման նպատակով. 
հյուրանոցային համարների ամրագրման 
ծառայություններ. տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ:

--------------

(210) 20171171
(220) 08.08.2017
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
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(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ. սիգարետներ. սիգարիլներ. 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար. ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. 
ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների 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 տուփեր. մոխրամաններ. 
ծխամորճեր. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկիներ:

--------------

(210) 20171172
(220) 08.08.2017
(730) «Վիվառո Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսի-
սային պողոտա 10, բն. 69, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

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

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա բերական վերլուծումների և հետա զո տու-
թյունների ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում:

--------------
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(210) 20171176
(220) 10.08.2017
(730) «Աս գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, թուղթ գրասենյակային 

և պատճենահանման, զուգարանի թուղթ, 
թղթե անձեռոցիկներ, թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ, սեղանի թղթե սփռոցներ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար:

--------------

(210) 20171177
(220) 10.08.2017
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
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 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար, լուցկիներ:

--------------
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   A24D1/00             3129  A

   B23K20/00            3130  A

   C07C 229/00         3131  A

   C07C 211/00          3131  A

   C12P13/00     3132  A

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

     11-01                   419 S
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1935
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20255
73 (1) Իրավատեր  «Ինտերակտիվ թիվի» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտաս 34, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Յուքոմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տերյան 19շ, բն. 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.07.2017

_____________________

Գրանցում No 1936
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10191
73 (1) Իրավատեր  Յունայթիդ Նեշընըլ 
Ինվեսթմենթս Քոմփանի Ինք., Trident Cham-
bers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands, VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գրինմի ՍԱ, 
Route de l’ Allondon 18, 1242 Satigny, Switzerland, 
CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.07.2017

_____________________

Գրանցում No 1937
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3240
73 (1) Իրավատեր  Թրուլի Էլեքթրոնիքս 
Մենյուֆեքչրինգ Լիմիթիդ, 2nd Floor, Chung 
Shun Knitting Centre, 1-3 Wing Yip Street, Kwai 
Chung, New Territories, Hong Kong, HK
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թրուլի Օփթո-
Էլեքթրոնիքս Լիմիթիդ, 13th Floor, Chung Shun 

Knitting Centre, 1-3 Wing Yip Street, Kwai Chung, 
New Territories, Hong Kong, HK
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.07.2017

_____________________

Գրանցում No 1938
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ Ձեռներեց 
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1, 
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal 
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՆԷՖԻՍ-ԲԻՈՊՐՈԴՈՒԿՏ», dom 1, ul. Lasko-
vaya, selo Usadi, Laishevsky r-n, RU-422610 
Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.07.2017

_____________________

Գրանցում No 1939
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25986
73 (1) Իրավատեր  «Գլոբալ ԷյԷմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Փ. Բյուզանդի 1/3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ազատ 
Թովմասյան, Երևան, Շինարարների փ. 16, բն. 
19, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          04.08.2017

_____________________
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Գրանցում No 1940
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21201
73 (1) Իրավատեր  Էմ 7 Թոբաքո Թրեյդինգ 
ՖԶՔՕ, P. O. Box: 119640, Dubai, United Arab 
Emirates, AE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վիսթրոս 
ԻՆԹԼ-Ֆ.Զ.Ք, Makateb Business Centers, Office 
No.26, Al Shorafa Complex, Sh Khalifa Bin Zayed 
Road, P.O. Box 380, Ajman, United Arab Emir-
ates, AE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        04.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1941
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15198, 16544
73 (1) Իրավատեր  Մերք ԿԳաԱ, Frankfurter 
Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
ԲիոՄարին Ֆարմասյութիքլ Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, 105 Digital Drive, 
Novato, California 94949, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         04.08.2017

_____________________
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված 
որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).

Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին  որոշումներ.

(210)  Հայտի №  20160511
(220)  Հայտի ներկ. թվ 26.04.2016
(730)  Հայտատու՝  «Վիլիջ» ՍՊԸ, AM 
        ք. Տաշիր, Երևանյան 1 
(540)  Ապրանքային նշան՝  

____________________

(210) Հայտի №  20161380
(220) Հայտի ներկ. թվ 20.10.2016
(730) Հայտատու՝  «Արմֆրութ» ՍՊԸ, AM 
          ք. Երևան, Կոմիտասի 49 
(540) Ապրանքային նշան՝

____________________
  



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2017.01 (11) 3129 (13) A
A24D1/00

(21) AM20160007 (22) 05.02.2016
(72) Семен Погосян (AM) 
(73) ООО “СПС Сигарон”, 0076, Ереван, 
Оганнисян 24 (AM) 
(54) Сигарета с фильтром
(57) Изобретение относится к табачной 
промышленности, в частности, к сигаретам 
с фильтром. Фильтр сигареты с фильтром, 
часть внешней поверхности кромки которого, 
касающаяся губ курильщика, в виде 
поперечнего слоя обмотанной бумаги покрыта 
фольгой, отдельные сегменты которой имеют 
шероховатости.

Шероховатые сегменты могут быть 
реализованы в виде продольных слоев 
цилиндрической поверхности, которые 
расположены противоположно к продольной 
оси фильтра, или в виде полной формы 
кольца.  Фольга может быть из алюминия, 
серебра, золота, булата или меди. 

Предотвращается соприкосновение вред-
ных примесей табачного дыма с губами 
курильщика, 5 ил.  

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3130 (13) A
B23K20/00

(21) AM20170070 (22) 03.05.2017
(72) Ваагн Варданян (AM), Вардан Авагян (AM) 
(73) Фонд “Кендл” институт синхротронных 
исследований”, 0040, Ереван, Ачаряна 31 (AM) 
(54) Способ диффузионного соединения 
деталей
(57) Изобретение относится к диффузионному 
соединению, в частности, к способу диффу-
зионного соединения цилиндрических деталей 
и может найти применение в электронном и 
приборостроительном производстве с целью 
приготовления трубчатых деталей.

Цилиндрическую деталь совмещают с 
соединяемой деталью, затем на совмещенную 
деталь наматывают металлическую 

проволоку, помещают в вакуумную камеру и 
нагревают - с последующей изотермической 
выдержкой. Совмещаемая деталь представляет 
собой цилиндрическую деталь, соосно 
плотно совмещенную с  цилиндрической 
деталью. Между совмещенной деталью и 
металлической проволокой плотно помещают 
электроизолирующий слой, совмещенную деталь 
нагревают, пропуская через металлическую 
проволоку электрический ток.

Коэффициент теплового расширения 
материала цилиндрической детали меньше 
коэффициента теплового расширения мате-
риала совмещаемой детали, а коэффициент 
теплового расширения материала металли-
ческой проволоки равнозначен коэффициенту 
теплового расширения материала цилин-
дрической детали.

Повышается качество совмещенного 
соединения – вакуумная герметичность и 
механическая прочность, 2 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3131 (13) A
C07C 229/00
C07C 211/00

(21) AM20170068 (22) 02.05.2017
(72) Седрак Казарян (AM), Рузанна Пароникян 
(AM), Елена Кобалян (AM), Иветта Назарян (AM), 
Асмик Акобян (AM), Марине Григорян (AM) 
(73) “Научно-технологический центр органи-
ческой и фармацевтической химии НАН РА” 
ГНКО, 0014, Ереван, Азатутян 26 (AM) 
(54) Соли бензоилглицина, имеющие психо-
тропные и миорелаксантные свойства
(57) Изобретение относится к биоорганической 
химии, в частности, к способам синтеза цин-
ковых солей N-замещенного глицина и иссле-
дованию их психотропной и миорелаксантной 
активностей. Синтезированы соли Zn(II) N 
- пара – бутоксибензоил - глицина и N - пара 
- изобутоксибензоил - глицина, проявляющие 
психотропную и миорелаксантную активности. 
Соли Zn(II) N - пара – бутоксибензоил - глицина 
или N - пара - изобутоксибензоил - глицина 
получают следующим образом:

Сведения о выданных патентах
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N - пара – бутоксибензоил - глицин или N - пара 
- изобутоксибензоил - глицин растворяют в 
хлороформе и при перемешивании добавляют 
раствор ацетата цинка и хлороформа. 
Полученную смесь в течение 16-18 часов при 
перемешивании нагревают на водяной бане при 
температуре 60-65ºC. 

Образовавшийся осадок фильтруют, 
промывают хлороформом и сушат.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3132 (13) A
C12P13/00

(21) AM20160008 (22) 11.02.2016
(72) Андраник Варданян (AM), Армен Агаджанян 
(AM), Сурен Арутюнян (AM) 
(73) Андраник Варданян, 0063, Ереван, уч-к 
Аван, Туманян 46, кв. 7 (AM), Армен Агаджанян, 
0051, Ереван, Грибоедова 3, кв. 47 (AM), Сурен 
Арутюнян, 0025, Ереван, 1-ый пер. ул. Чаренца 
35 (AM) 
(54) Способ получения D-аминокислот из 
рацематов
(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности,  к способам получения D-аминокислот 
из рацематов методом биодеградации.

На питательной среде выращивают 
культуру штамма, добавляют ее в питательную 
среду, содержащую рацемат аминокислоты, 
осуществляют культивирование штамма, 
отделяют конечный продукт от полученной 
культуральной жидкости. В качестве рацемата 
аминокислоты используют D,L-аланин, D,L-
серин, D,L-пролин или D,L-триптофан, 
в качестве культуры штаммов – штаммы 
рода Proteus vulgaris, состав питательной 
среды, содержащей рацемат аминокислоты 
следующий, г/л: D,L- аминокислота - 50-70, 
Mn2+, Zn2+, Fe2+  - по 0,01 и экстракт дрожжей - 20, 
культивирование осуществляют постепенной 
подпиткой питательной среды стимуляторами 
роста и рацематом при значениях pH -7,2-7,5 и 
Kla -200-70ч-1 (коэффициент массопередачи), а 
конечный продукт отделяют от культуральной 
жидкости ионообменной хроматографией или 
электромембранным методом. 

Сокращается продолжительность способа, 
повышается производительность процесса.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 11-01 (11) 419  (13) S 
(21) 20170005  (22) 17.03.2017
(72) Карине Томиковна Аветисян (псевдоним 
Кара) (AM) 
(73) Карине Томиковна Аветисян (псевдоним 
Кара), Ереван, ул. Комитаса 32/8, кв. 37 (AM) 
(54) Серебряные украшения (22 варианта)

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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