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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) 2020.01 (11) 3364 (13) A
A61C 17/00
A61C 5/00

(21) AM20190127 (22) 31.10.2019
(72) Հայկ Կարենի Մկրտչյան (AM), Բորիս 
Սերգեյի Բալասանյան (AM) 
(73) Հայկ Կարենի Մկրտչյան, 0012, Երևան, 
Հովսեփ Էմինի 80, բն. 19 (AM) 
(54) Ատամնաբուժական ուլտրաձայնային 
ծայրակալ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական 
տեխնիկային, մասնավորապես` ատամնա-
բուժական գործիքներին, և կարող է 
օգտագործվել ատամների մաքրման, բուժման 
և արմատախողովակների իրիգացիայի 
իրականացման դեպքերում:

Ատամնաբուժական ուլտրաձայնային 
ծայրա կալն ունի իրան, դրա մեջ համառանցք 
տեղադրված ուլտրաձայնային թրթռումների 
ճառագայթիչ և ալիքատար,  ճառագայթիչի և 
ալիքատարի մեջ կատարված կենտրոնական 
անցք: Ծայրակալի վերջնամասում կատարված 
է գործիքի սևեռման միջոց: Ալիքատարի 
վերջնամասում՝ դրա արտաքին մակերևույթին 
կատարված է ալիքատարը սևեռող բանալու 
համար նախատեսված ակոս: Ալիքատարի 
ծայրամասում կատարված է արտաքին 
պարուրակ և կենտրոնական անցքին համա-
ռանցք կատարված, գործիքի տրամագծին 
համապատասխան փորվածք: Գործիքի 
սևեռման միջոցը կատարված է պարուրակին 
ամրակցման հնարավորությամբ տեղադրված 
ցանգի տեսքով:

Բարձրացվում է ատամնաբուժական 
գործիքի ամրակցման հուսալիությունը 
և մաշակայունությունը, ինչպես նաև 
ուլտրաձայնային թրթռումների փոխանցման 
արդյունավետությունը, կրճատվում է գործիքի 
հեռացման և ամրակցման ժամանակը, 3 նկ.։ 

____________________

(51) 2020.01 (11) 3365 (13) A
C11D 3/00

(21) AM20180087 (22) 01.08.2018
(72) Ռուզան Բաբկենի Բայաթյան (AM) 
(73) Ռուզան Բաբկենի Բայաթյան, 0054, Երևան, 
Նոր Նորքի 4-րդ զանգված, 2-րդ հատված 38, 
բն. 28 (AM), Լիդա Արշակի Սահակյան, 0014, 
Երևան, Նազարեթ Սուրենյան 11բ, բն. 34 (AM) 
(54) Տրանսպորտային միջոցների մակերևույթ-
ների անհպումային լվացման միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է կենցաղային 
քիմիային, մասնավորապես՝ տրանսպորտային  
միջոցների մակերևույթների անհպումային 
լվացման միջոցներին:

Լվացման միջոցը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգված. %. նատրիումի 
հիդրօքսիդ՝ 12,5-14,0, անիոնային մակե-
րևութա ակտիվ նյութեր՝ 7.0-11.0, ոչ իոնածին 
մակերևութաակտիվ նյութ՝ 2.0-4.0, լուծիչ՝ 
3.0-5.0, կոմպլեքսագայացուցիչ՝ 3.0-5.0, 
կոռոզիայի արգելակիչ՝ 8.0-11.0, փրփրարար՝ 
3.0-5.0, ներկանյութ՝ 0.02-0.03, հոտավորիչ՝ 
0.1-0.3 և ջուր՝ մնացածը:

Ընդլայնվում է անհպումային լվացման 
միջոցների տեսականին, բարձրացվում է 
դրանց արդյունավետությունը:

____________________
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(51) 2020.01 (11) 2722 (13) B
B01D 24/00
B01D 53/00

(21) AM20120093 (22) 03.12.2010
(85) 29.06.2012
(86) PCT/US2010/058948, 03.12.2010
(87) WO 2011/069097, 09.06.2011
(31) 61/266,423,    (32) 03.12.2009,    (33) US
(72) Ջեյմս Վ. Փեթն (US) 
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US) 
(54) Ածխաջրածին պարունակող հեղուկից 
մանր մասնիկների հեռացման եղանակ և դրա 
իրականացման համակարգ
(57) 1. Ածխաջրածին պարունակող հեղուկից 
մանր մասնիկների հեռացման եղանակ, ըստ 
որի
- պատրաստում են հատիկավոր հողեղեն նյութի 
զտող շերտ,
- մանր մասնիկներ ունեցող ածխաջրածին 
պարունակող հեղուկն անցկացնում են զտող 
շերտի միջով հոսքի այնպիսի արագությամբ, 
որ մանր մասնիկների մի մասը պահվի զտող 
շերտում` զտված ածխաջրածին պարունակող 
հեղուկ ձևավորելու համար, ընդ որում նշված 
հոսքի արագությունը պետք է լինի բավարար՝ 
ածխաջրածին պարունակող հեղուկի թրջող 
ժապավեն պահպանելու համար՝ ածխաջրածին 
պարունակող հեղուկի հետ հպվող հատիկավոր 
հողեղեն նյութի առնվազն մեծամասնության 
վրա, և
- վերականգնում են զտված ածխաջրածին 
պարունակող հեղուկը զտող շերտից: 

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ ածխաջրածին պարունակող հեղուկի 
անցկացումը կատարում են ածխաջրածին 
պարունակող հեղուկի ներմուծմամբ զտող շերտի 
մեջ ածխաջրածնային նյութից ածխաջրածին 
պարունակող հեղուկի ստացվելուց հետո: 

3. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ ածխաջրածին պարունակող 
հեղուկը ստացված է ածխաջրածնային նյութից, 
իսկ հատիկավոր հողեղեն նյութը` միևնույն 
տեսակի նյութ է, ինչ որ ածխաջրածնային 
նյութն է: 

4. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ հատիկավոր հողեղեն նյութն 
ընտրում են այրվող թերթաքար, բիտումային 
ավազ, ածուխ ներառող խմբից, և դրանց 
համակցություններից: 

5. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ հատիկավոր հողեղեն նյութն 
այրվող թերթաքար է: 

6. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ հատիկավոր հողեղեն նյութն 
ունի մոտավորապես 0,06 մմ-ից մինչև 
մոտավորապես 1մ միջին չափ: 

7. Եղանակն ըստ 6-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ միջին չափը մոտավորապես 2 
սմ-ից մինչև մոտավորապես 1 մ է: 

8. Եղանակն ըստ 6-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ միջին չափը մոտավորապես 0,06 
մմ-ից մինչև մոտավորապես 5 մմ է: 

9. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ ածխաջրածին պարունակող 
հեղուկն ընտրում են այրվող թերթաքար, 
բիտումային ավազի մնացորդներ, ածուխի 
հեղուկացման արգասիքներ ներառող խմբից, և 
դրանց համակցություններից: 

10. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ թրջող ժապավենի հաստությունը 
փոքր է 1 մմ-ից: 

11. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ հոսքի արագությունը բավարար 
է՝ ածխաջրածին պարունակող հեղուկի հպման 
ժամանակը ապահովելու համար, որը տևում է 
մոտավորապես 2 օրից մինչև մոտավորապես 4 
ամիս: 

12. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ թրջող ժապավենի առնվազն 
մի մասի հաստությունը չի գերազանցում 
հավասարակշռված ժապավենի հաստությունը:

13. Եղանակն ըստ 12-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ թրջող ժապավենի մի մասը 
կազմում է հատիկավոր հողեղեն նյութի ծավալի 
առնվազն 10% -ը:

14. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ զտող շերտն էապես անշարժ է 
դրա միջով ածխաջրածին պարունակող հեղուկի 
անցման ընթացքում:

Արտոնագրաունակության մասին
 գործակալության  եզրակացությունները
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15. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ մանր մասնիկների մի մասի 
պահումը զտող շերտի մեջ տեղի է ունենում 
առաջին հերթին կլանման միջոցով, քան 
զտման: 

16. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ ածխաջրածին պարունակող զտված 
հեղուկն էապես ազատ է մանր մասնիկներից: 
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20181957  (111) 30276
(220) 07.12.2018 (151) 12.02.2020
   (181) 07.12.2028
(730) Սուրեն Խաչատրյան, Տավուշի մարզ, ք. 
Իջևան, Նալբանդյան 20/2, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

(526) «DESIGN STUDIO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 42. ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն ճարտարա-
պետության հարցերով, հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
ինտերիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ. վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. 
ինտերիերի դիզայն:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20190090 (111) 30277
(220) 22.01.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 22.01.2029
(730) Սոնա Մանուկյան, Երևան, Տերյան 62, բն. 
49, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «Organics» բառը և «Handmade in Armenia» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, նարնջագույն, կարմիր, խակի կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց-
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ 
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու 
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկ-
ներ սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու 
համար. օսլա (ապրետուր). կարմիր կրոկուս 
ողորկման համար. օճառներ. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ 
սպիտակեղենի համար. 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. պատրաստուկներ 
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լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ. 
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. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչների համար. պատրաստուկներ 
մաքրելու կամ փայլեցնելու համար. կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի և 
հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. 
մոմ մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. 
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
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 կաշվի համար. կրեմներ կաշվի 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ 
մաքրելու համար. ճարպազերծող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. պատ-
րաս տուկներ դիմահարդարանքը հեռացնելու 
համար. 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. հարդարանքի 
ջուր.  օճառածառի  կեղև  լվացքի  համար. 
զմռնիտ խունկ. դեպիլյատորներ. մազահեռաց-
նող մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բաղադրություններ 
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար 
(պարֆյումերա). բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի 
համար (եթերային յուղեր). գաուլտերյան 
յուղ. կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հելիոտրոպին. կոս-
մետիկական յուղեր. հասմիկի յուղ. նարդոսի 
յուղ. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ. յուղեր պարֆյումերիայի 
և բուրավետ միջոցների համար. վարդի յուղ. 
հարդարանքի յուղեր. իոնոն (պարֆյումերիա). 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ լվացքի համար. արդու-
զարդի միջոցներ. 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. պարֆյումերիային 
արտադրանք. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի 
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 
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հարդարանքի համար. սոդայի մոխրաջուր. 
մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական 
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման 
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման 
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). 
հղկապաստառ. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ). 
օճառներ քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման 
համար. անուշադրի սպիրտ (լվացող. մաքրող 
միջոց). նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուրավետիչներ ըմպելիքների համար (եթերա-
յին յուղեր). կենցաղային քիմիական գունա-
բացող նյութեր սպիտակեղենի համար. աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհա-
րելու համար. սոսինձներ արհեստական 
թարթիչների ամրացման համար. պատ-
րաստուկներ 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 լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն 
նյութեր կոսմետիկական միջոցների 
համար. սափրվելու լոսյոններ լաքեր 
մազերի համար. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար. 
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և 
խոտերից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի 
թարմացման համար. պատրաստուկներ չոր 
մաքրման համար. սեղմված օդով բալոններ 
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել 

ատամների սպիտակեցման համար. լվացող 
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ հալվե -վերայով 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. արևա-
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). տուփեր շրթներկի համար. 
պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ 
բժշկական նպատակների համար. մազերի 
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. դիմահարդարումը հեռաց-
նող պատրաստուկներով տոգորված անձե-
ռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոս մետիկական նպատակների համար. 
սպիտա  կեցնող շերտիկներ ատամների համար. 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. շամպուններ 
կենդանիների համար (ոչ բժշկական խնամքի 
միջոցներ). պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. բույր տարածող հոտավետ 
եղեգներ. կոսմետիկական միջոցներ 
երեխաների համար. շնչառությունը թարմացնող 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20190131  (111) 30278
(220) 25.01.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 25.01.2029
(730) «Միմո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 
Սարալանջ 13, բն. 30, AM 
(442) 18.02.2019
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(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 

վարձույթ:
____________________

(210) 20190366 (111) 30279
(220) 28.02.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 28.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Թերեզա Գրի-
գորյան, Երևան, Եղիշե Թադևոսյան 12/7, բն. 
25, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) «գինիներ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20190460 (111) 30280
(220) 14.03.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 14.03.2029
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ (տարա).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ մասնա-

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

____________________
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(210) 20190534 (111) 30281
(220) 22.03.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 22.03.2029
(730) «Աբռոմիթ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 47, 
բն. 23, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) “MEAT” բառը և “EST 2012” գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է սպիտակ, բաց և մուգ կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մսային աղացած կիսա-
պատրաստուկներ պաղեցված, սառեցված. 
կիսապատրաստուկներ, այն է՝ իշլի քուֆթա, 
կիևյան կոտլետ, նրբաբլիթ մսով, եփած խաշ, 
եփած փոր.

դաս 30. պելմեններ. խինկալի:
____________________

(210) 20190565 (111) 30282
(220) 27.03.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 27.03.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վիկտորյա 
Թաթուլյան Աշոտի, Երևան, Աթոյան անցղ., 
շենք 11, բն. 1, AM 
(442) 16.04.2019

(540) 

(526)  Բացի «Vicky ’s» բառից,  մնացած 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. վաճառքի ծառայություն, մասնա-
վորապես՝ տորթերի, խմորեղենների, խմորային 
և այլ հիմքով ամբողջական ու հատով այլ 
քաղցրավենիքների վաճառք.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). մթերքից խոհարարական արձա-
նիկների ստեղծում. սննդի և տորթերի 
ձևավորում:

____________________

(210) 20190566 (111) 30283
(220) 27.03.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 27.03.2029
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 
0026, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) Բացի «Citrinella» և «DAROINK» գրառում-
ներից մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, ոսկեգույն, կանաչ և բաց և 
մուգ շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. կոնֆետներ պնդուկով. շոկոլադ 
պնդուկով:

____________________

(210) 20190567  (111) 30284
(220) 27.03.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 27.03.2029
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 
0026, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

դաս 30. թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ. 
վաֆլիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. կարամելներ. շոկոլադ. 
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
պոմադկաներ. չոր թխվածքաբլիթ: 

____________________

(210) 20190731  (111) 30285
(220) 12.04.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 12.04.2029
(730) Վարսենիկ Գրիգորյան, ՀՀ, ք. Գավառ, 
Դաշտոյան փողոց, 27 շ., բն. 15, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), այն է՝ գինիներ, օղի, 
բրենդի, վիսկի, լիկյորներ, թրմօղիներ, 
ապերիտիֆներ, թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ, ջին, 
մեղրային ըմպելիք, սպիրտային ըմպելիքներ, 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ), մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, ռոմ, 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից, մրգային 
օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190762  (111) 30286
(220) 15.04.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 15.04.2029
(730) «Ռուսարմ» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
փ. 40, 2, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) «ԱԼՅՈՒՐ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. ցորենի ալյուր:
____________________

(210) 20190775  (111) 30287
(220) 16.04.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 16.04.2029
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(730) «Կիռա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան Առինջ, 1 
մկր., բն. 32, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

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

դաս 35. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստա-
գովազդ. գովազդային գործա կալությունների 
ծառայություններ. 

դաս 41. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ 
գովազ դայինների. տեսագրում. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտա-
ժում:

____________________

(210) 20190814  (111) 30288
(220) 22.04.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 22.04.2029
(730) «Գոարտ Սթոուն» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Նեղոց 1709, Թբիլիսյան խճ. 32, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) «NATURAL SPRING WATER NON CARBON-
ATED» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. բնական աղբյուրի խմելու ջուր:
____________________

(210) 20190835 (111) 30289
(220) 25.04.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 25.04.2029
(730) Մաջիդ Ալ Ֆուտաիմ Հայփերմարքեթս 
ԷլԷլՍի, AE 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) Արաբական տառերով գրված արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս 3. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակ-
ների համար օգտագործվողների. սպիտակեց-
նող (գունազրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. լուծույթներ մաքրելու 
համար. մաքրող միջոցներ. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. օճառներ. շամպուններ. 
օդի բուրավետիչներ.
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դաս 16. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար. թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար. զուգարանի թուղթ. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ.

դաս 29. պանիրներ. պահածոյացված, 
սառեցրած, չորացրած և ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր և  բանջարեղեն. կաթի 
փոշի. զեյթունի սննդային յուղ. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ապուրներ.

դաս 31. բարկահամ թարմ խոտեր. 
չմշակված բակլա. վարսակ.

դաս 32. մրգահյութեր. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190895 (111) 30290
(220) 30.04.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 30.04.2029
(730) «Մինե» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի թաղ., 
Արալեռ 6մեն, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) «printing» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
վարդագույն (C-0, M-30, Y-17, K-4), կրեմագույն 
(C-0, M-17, Y-38, K-1), դեղնականաչագույն 
(C-0, M-6, Y-48, K-16), մոխրագույն (C-9, 
M-9, Y-0, K-8), բալագույն (C-0, M-100, Y-41, 
K-7), մանուշակագույն (C-0, M-37, Y-9, K-22), 
նարնջագույն (C-0, M-47, Y-72, K-4) և դեղին 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 16. թղթե տոպրակներ.
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 21. թղթե բաժակներ. թղթե ափսեներ.
դաս 25. հագուստ.
դաս 40. պոլիգրաֆիա. տպագրություն. 

օֆսեթ տպագրություն. տամպոտպագրու-
թյուն. մետաքսատպագրություն. տպագրություն 
անջրանցիկ թղթե ապարանջանների (թևնոց-
ների), անջրանցիկ (ջրակայուն) ինքնասոսնձվող 
(կպչուն) թղթի, անվանաքարտերի (բեյջերի) 
նախապատրաստվածքների, ապակե իրերի 
(ապակեղենի), ասֆալտի, ավտոմեքենայի 
սրահի համար օդի հոտազերծիչների, 
ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչների, գավաթների, 
բաժակների, գավաթների և բաժակների 
տակդիրների, գլխարկների, գնդակների, 
գործվածքի, դրոշների, թղթե իրերի, 
ժամացույցների, ինքնասոսնձվող (կպչուն) 
թաղանթի, ինքնասոսնձվող (կպչուն) 
թղթի, խտասկավառակների (CD), կաշվե 
իրերի, կերամիկական իրերի (խեցեղենի), 
հովանոցների, մանվածքեղենի (տեքստիլի), 
մատիտների, մետաղե իրերի, պատի, 
պլաստիկե իրերի, պոլիէթիլենային պլաստիկե 
տոպրակների, սիլիկոնային ապարանջանների 
(թևնոցների), տրիկոտաժե շապիկների, փայտե 
իրերի, փափուկ խաղալիքների և փուչիկների 
վրա ըստ պատվերի. նկարների, այցեքար-
տերի, թռուցիկների (ֆլայերների), բուկլետ-
ների, լուսանկարների, ցուցապաստառների 
(պլակատ ների), պոստերների, ծրարների, 
հրավիրատոմսերի, ձևաթղթերի (բլանկների), 
վկայականների և ազդագրերի տպագրում. 
լուսատպագրություն փուչիկների վրա. 
փորագրում. լազերային փորագրում. 
կնիքների և դրոշմակնիքների փորագրում. 
լուսափորագրում. փորագրում ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-
կրիչների, գավաթների, կաշվի, մատիտների, 
պլաստմասսայի, ռետինի, սիլիկոնային 
ապարանջանների (թևնոցների), փայտի, 
օրգանական ապակու վրա. կազմարարական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. վիմա-
գրություն. երրորդ անձանց համար 3D 
տպագրություն ըստ պատվերի. երրորդ 
անձանց համար ցուցանակների, լուսային 
տեղեկատվական ցուցանակների, լուսային 
ցուցանակների, ցուցադրավահանների 
(ստենդ ների), գովազդային վահանակների, 



ԳՅՈՒՏԵՐ

19

ՄԱՍ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

1 7 .02 . 2020

գովազդային կոնստրուկցիաների, պտտվող 
ցուցատախտակների, արտաքին բաններների 
(ձգապաստառների), նախշակաղապարների 
(տրաֆարետների), գեղանկարի շրջանակների 
և լուսանկարի շրջանակների պատրաստում 
ըստ պատվերի. երրորդ անձանց համար 
գովազդային բնույթի թղթե պայուսակների, 
տոպրակների, լուցկու, ծածկարանների 
(շվաքարանների), պլաստիկե իրերի պատ-
րաստում ըստ պատվերի. օբսիդիանե 
իրերի ծածկապատում մետաղացված 
նյութով. պլոտտերային աշխատանքներ, 
մասնավորապես՝ ինքնասոսնձվող (կպչուն) 
թաղանթի կտրում, ինքնասոսնձվող (կպչուն) 
թաղանթի ձևավոր կտրում, տիպերի ձևավոր 
կտրում. դեկոլ կերամիկական իրերի (խեցեղենի) 
վրա. դրոշմադրվագում. տպագրական կաղա-
պարների պատրաստում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190998 (111) 30291
(220) 14.05.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 14.05.2029
(730) Կալցեդոնիա Ս.Փ.Ա., IT 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) «Italian lingerie» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. կանացի ներքնազգեստ.
դաս 35. կանացի ներքնազգեստի տարբեր 

տեսականու հավաքում երրորդ անձանց համար 
(բացառությամբ դրանց տեղափոխումը), 
որը թույլ է տալիս սպառողներին հարմարա-
վետ ուսումնասիրելու և ձեռք բերելու այդ 
ապրանքները մանրածախ խանութների, 
մեծածախ խանութների, վաճառքի փոստային 
կատալոգների միջոցով կամ էլեկտրոնային 
միջոցներով, ներառյալ՝ վեբ կայքերի կամ 
հեռուստաշուկաների միջոցով:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191002  (111) 30292
(220) 15.05.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 15.05.2029
(730) «Ստեփ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 
թաղ., 1/2 շ., բն. 55, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

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

դաս 42. ինտերիերի դիզայն. էքստերիերի 
դիզայն. որակի հսկողություն:

____________________

(210) 20191003  (111) 30293
(220) 15.05.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 15.05.2029
(730) «Ստեփ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 
թաղ., 1/2 շ., բն. 55, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն. վերանորոգում. 
շինարարական տեխնիկայի վարձույթ. 
շինարարական աշխատանքների վերա-
հսկողություն:

____________________
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(210) 20191051  (111) 30294
(220) 22.05.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 22.05.2029
(730) Ստյոպա Սամվելի Ծառուկյան, Երևան, 
Վարդանանց փ., շ. 5Ա, տարածք 367, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություն ներում. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառա յու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություն ներ. 
բարերի ծառայություններ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար.  տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20191131  (111) 30295
(220) 29.05.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 29.05.2029
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US 
(442) 17.06.2019
(310) 82833/2018   (320) 10.12.2018   (330) CH
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

երկաթի անբավարարության, ֆոլիաթթվի 
անբավա րարության  և սննդային սակավ-
արյունության կանխարգելման և բուժման 
համար. դիետիկ և սննդային հավելումներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191134  (111) 30296
(220) 30.05.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 30.05.2029
(730) Ալինա Սաշիկի Դավթյան, Տավուշի մարզ, 
ք. Դիլիջան, Հակոբջանյան փ., 3-րդ նրբ., տուն 
8/2, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, կարմիր, սպիտակ, սև, նարնջագույն, 
դեղին և մարմնագույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 28. խաղալիքներ ընտանի կենդա-
նիների համար. օղակներով խաղեր. խաղա-
գնդակներ. ճոճաձիեր (խաղալիքներ). 
ծծակներով շշեր տիկնիկների համար. փոքր 
գնդակներ խաղերի համար. խաղալիքներ. 
կառուցելու խորանարդիկներ (խաղալիքներ). 
կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված չմուշկ նե րով. 
մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
խաղագնդեր. բռնցքամարտի ձեռնոցներ. 
մականներ. օդապարուկներ. թիրախներ. 
զանգակներ Նոր տարվա եղևնիների 
համար. խաղային կոնստրուկտորներ. մանր 
զարդարանքներ երեկույթների համար 
(ուշադրության նշաններ). վահանակներ 
(սպորտային ապրանքներ). պայուսակներ 
կրիկետի համար. խաղազառեր. սպորտային 
սկավառակներ. խաղալիք ատրճանակներ. 
անվակներ հեծանվամարզասարքերի համար. 
անիվներով կամ առանց անիվների պայուսակ-
ներ գոլֆի մականների համար. անակնկալ ներով 
խաղեր խաղարկումների համար. սպորտային 
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ցանցեր. թենիսի ցանցեր. ձկնորսական 
լողաններ. սպորտային որսատեգային 
հրացաններ. ձեռնոցներ խաղերի համար. 
տարողություններ խաղազառերի համար. 
բաժակներ խաղազառերի համար. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր. 
ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախների 
վրա կրակելու համար. ձեռնաթիակներ 
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ 
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր. 
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ 
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների 
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. 
թատերական դիմակներ. դիմակահանդեսային 
դիմակներ. տրանսպորտային նմուշների 
փոքրամասշտաբ մոդելներ. ձկնորսական 
կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ 
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ 
(խաղային և սպորտային իրեր). նետելու 
սպորտային հարմարանքներ. տիկնիկների 
հագուստ. տիկնիկների սենյակներ. սարքեր 
աճպարարության ցուցադրման համար. 
կեգլի (խաղ). հոլեր (խաղալիքներ). ինքնա-
գլորներ (խաղալիքներ). փետրագնդակներ 
բադմինտոնի համար. զարդարանքներ 
Նոր տարվա տոնածառերի համար, 
բացառությամբ էլեկտրական լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի. տակդիրներ 
Նոր տարվա եղևնիների համար. սարքեր 
խաղերի համար.  սուսերամարտի դիմակներ. 
բեյսբոլի ձեռնոցներ. շարժական մասերով 
խաղալիքներ. տոբոգաններ (խաղալիքներ). 
թավշե արջուկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. թավշյա 
խաղալիքներ. ավտոմեքենաներ (խաղալիքներ). 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ 
(խաղալիքներ). փափուկ խաղալիքներ. մոդելներ 
(խաղալիքներ). մանրակերտներ (խաղալիքներ). 
խաղալիք պատկերաքանդակներ. դիմակներ 
(խաղալիքներ). մատրյոշկա տիկնիկներ. 
խաղալիք ռոբոտներ. թավշյա խաղալիքներ 
հարմար ծածկոցով:

____________________

(210) 20191149  (111) 30297
(220) 31.05.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 31.05.2029

(730) Անհատ  ձեռնարկատեր Տկաչյովա Վերա 
Վյաչեսլավովնա, KZ 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սպեղանալաթեր։

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20191166  (111) 30298
(220) 04.06.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 04.06.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղական փականքներ տրանս-

պորտային միջոցների համար. ականոցներ 
(երկաթեղեն իրեր).

դաս 8. ձեռքի գործիքներ, ներառյալ՝ 
պտուտակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ), ոչ 
էլեկտրական պտուտակահաններ.

դաս 9. պաշտպանական սաղավարտներ 
սպորտսմենների համար. պաշտպանական 
սաղավարտներ հեծանվորդների համար.  
սպորտային ակնոցներ. համակարգիչներ 
հեծանիվների համար. ջերմաստիճանի կպչուն 
ցուցասարքեր ոչ բժշկական նպատակների 
համար. անդրադարձիչներ (օպտիկա).

դաս 11. լուսավորման սարքեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. անդրա-
դարձիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. լապտերներ հեծանիվների համար.

դաս 12. հեծանիվներ. բաղադրիչ մասեր 
հեծանիվների համար. բեռնախցիկներ  
հեծանիվների համար. հեծանիվների 
զանգեր. հետևի դիտահայելիներ. հեծա-
նիվների օդախցիկներ. հեծանիվների 
անիվներ. հեծանիվների զամբյուղներ. թևեր 
հեծանիվների անիվների համար. կողովներ 
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երկանիվ տրանսպորտային միջոցների համար. 
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
պոմպեր հեծանիվների համար. հեծանիվների 
անվահեցեր. հեծանիվների ոտնակներ. 
ատամնավոր փոխանցիչներ հեծանիվների 
համար. հենակներ հեծանիվների համար 
(հեծանիվների մասեր). պաշտպանիչ 
հարմարանքներ  հեծանիվների շղթաների 
և շրջանակների համար. հեծանիվների 
շրջանակներ. հեծանիվների ղեկեր. ծնկավոր 
լծակներ հեծանիվների համար. թամբեր 
հեծանիվների համար. պահպանական 
ցանցեր հեծանիվների համար. հեծանվային 
անվաճաղեր. հեծանիվների կանգնակներ. 
հեծանիվների անվակունդեր. արգելակներ 
հեծանիվների համար. հեծանիվների  շրջա-
դարձի ցուցիչներ.  տափակաշշերի բռնիչներ 
հեծանիվների համար. շղթաներ հեծանիվների 
համար. թամբերի պատյաններ հեծանիվների 
համար. շարժաձողեր հեծանիվների համար. 
հեծանիվների ատամնանիվներ. անխուց դողեր 
հեծանիվների համար. հեծանիվների դողեր. 
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ 
հեծանիվների համար. մանկական նստոցներ 
հեծանիվների համար. հեծանիվների դողերի 
նիպելների վրայի թասակիկներ. ղեկային 
կառավարման համակարգեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար, 
ներառյալ ղեկի թաթեր հեծանիվների 
համար. պատյաններ հեծանիվների համար. 
հեծանիվների ղեկի տակ տեղադրվող 
պայուսակներ. հեծանիվների խուրջիններ. 
հեծանիվների ենթաշրջանակներին տեղադրվող 
պայուսակներ. պայուսակներ հատուկ 
նախատեսված հեծանիվների վրա ամրացնելու 
համար. հեծանիվի ղեկի բռնակներ. փականներ 
հեծանիվների ղեկի համար. պաշտպանող 
միջոցներ հեծանիվի ետևի փոխարկիչի համար. 
պաշտպանող միջոցներ հեծանիվի շղթայի 
համար. դողածածկաններ հեծանիվների 
համար. եղջյուրներ հեծանիվների ղեկի համար. 
արգելակային կոճղակներ հեծանիվների 
համար. 

դաս 18. պայուսակներ, ընդգրկված 18-րդ 
դասում. թիկնապայուսակներ.

դաս 21. տափաշշեր և բռնակներ 
տափաշշերի համար. թիկնապայուսակների 

մեջ ներկառուցված խմելու ջրի համակարգեր, 
որոնք պարունակում են հեղուկի համար 
տարողություններ և մատուցող խողովակ.

դաս 25. հագուստ հեծանվորդների 
համար.  տաբատների պաշտպանիչ փափուկ 
ներդրակներ (hագուստ հեծանվորդների 
համար). ձեռնոցներ հեծանվորդների համար. 
ձեռնոցներ (հագուստ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191196  (111) 30299
(220) 06.06.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 06.06.2029
(730) «Մյուզիք հոլլ» ՍՊԸ, Երևան, Դրոյի փ., 
տուն 51, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 43. ռեստորանների և բարերի 
ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191202  (111) 30300
(220) 07.06.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 07.06.2029
(730) Էդկար Թոբրաքջի, Երևան, Գուլակյան 
80/1, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. խոհանոցային 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. «ուդոն» 
և «սոբա» ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20191225  (111) 30301
(220) 11.06.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 11.06.2029
(730) «Մաքս օիլ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Տպագրիչների 
8, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

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

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելիքով լցավորում և սպասարկում):

____________________

(210) 20191226  (111) 30302
(220) 11.06.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 11.06.2029
(730) «Մաքս օիլ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Տպագրիչների 
8, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «OIL» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելիքով լցավորում և սպասարկում):

____________________

(210) 20191249  (111) 30303
(220) 13.06.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 13.06.2029
(730) «Արկադա քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 17, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 
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(526) «PARK» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ, դեղին և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում.
դաս 37. շինարարություն: 

____________________

(210) 20191298  (111) 30304
(220) 24.06.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 24.06.2029
(730) Միքսֆիթ Ինք., US 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. անհատական սննդին վերաբերվող 

համակարգչային ծրագրային ապահովում 
և ներբեռնվող բջջային հավելվածներ  
նուտրիցևտիկի և այլ հավելումների 
անհատական չափաբաժինը և   չափիչ սարքի 
հետ կապը որոշելու համար, որոնք թույլ են 
տալիս օգտատերերին նուտրիցևտիկների և 
այլ հավելումների անհատական չափաբաժինը 
պարունակող չափիչ սարքից ստանալ ըմպելիք. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
ներբեռնվող բջջային հավելվածներ, որոնք 
թույլ են տալիս օգտատերերին ըմպելիքների և 
նուտրիցևտիկների սարքերի համար ստանալ, 
մուտքագրել և տրամադրել տվյալներ և 
տեղեկություններ առողջության, ապրելակերպի 
և սննդի վերաբերյալ և տրամադրվող 
տվյալների և տեղեկատվության հիման 
վրա որոշել ըմպելիքի բաղադրությունը, որը 
պարունակում է նուտրիցևտիկների և այլ 

հավելումների անհատական չափաբաժին. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
բջջային հավելվածներ, որոնք տրամադրում 
են օգտատերերին ըմպելիքների  բաշխող 
էլեկտրական ավտոմատ սարքերի տեսքով 
անհատական սնունդ բաշխող սարքերի 
հեռակառավարման հնարավորություն և 
անհատական սնունդ բաշխող սարքերի 
և օգտատերերի բջջային հավելվածների 
և համակարգիչների միջև տվյալների 
փոխանցում, օգտագործելով անլար կապ 
նուտրիցևտիկների և այլ հավելումների 
անհատական չափաբաժին պարունակող 
ըմպելիքների բաշխումը հեշտացնելու 
համար. ըմպելիքների  և  նուտրիցևտիկների 
էլեկտրոնային բաշխիչ ավտոմատ համա-
կարգեր՝  չտաքացվող կամ  չսառեցվող, 
որոնք կազմված են  նուտրիցևտիկներ և այլ 
հավելումներ պահպանող  և ըմպելիքներ բաշխող 
սարքերից, որոնք պարունակում են նշված 
ժամանակահատվածում նուտրիցևտիկների 
և այլ հավելումների անհատական նախապես 
որոշված չափաբաժին, և  համացանցով 
միացված են այլ ցանցերին օգտատերերի 
առողջության, ապրելակերպի և սննդի 
տվյալների հավաքագրման, ինտեգրման և 
մշակման համար, ինչը թույլ է տալիս  սարքից 
ստանալ նուտրիցևտիկների և այլ հավելումների 
անհատական չափաբաժին պարունակող 
ըմպելիք. ըմպելիքների և նուտրիցևտիկների 
էլեկտրոնային բաշխիչ ավտոմատ սարքեր՝  
չտաքացվող կամ չսառեցվող, որոնք թույլ 
են տալիս օգտատերերին կենցաղային և 
առևտրային օգտագործման համար ստանալ 
նուտրիցևտիկներով և այլ հավելումներով 
անհատական նախապես որոշված չափաբաժին 
պարունակող ըմպելիքներ.

դաս 11.  ըմպելիքներ և նուտրիցևտիկներ 
բաշխող մեքենաներ, մասնավորապես՝ 
ըմպելիքներ և նուտրիցևտիկներ բաշխող 
էլեկտրոնային ավտոմատ  մեքենաներ, որոնք 
թույլ են տալիս օգտատերերին ստանալ 
նուտրիցևտիկ պատրաստուկների և այլ 
հավելումների անհատական չափաբաժին 
պարունակող ըմպելիքներ  կենցաղային և 
առևտրային օգտագործման համար։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20191365  (111) 30305
(220) 02.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 02.07.2029
(730) Նինթենդո Քո., Լթդ., JP 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, հետազոտական, 

ծովային, երկրա բաշխական, լուսա նկար-
չական, կինեմատոգրաֆիական, տեսա-
լսողական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հայտնաբերման, 
փորձարկման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր և գործիք-
ներ. էլեկտրականության օգտագործումը 
կամ բաշխումը հաղորդելու, միացնելու, 
փոխակերպելու, կուտակելու, կարգավորելու 
կամ վերահսկելու սարքեր և գործիքներ. ձայնի,  
պատկերների կամ տվյալների գրառման, 
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման  
սարքեր և գործիքներ. գրանցված և ներբեռն ված 
տեղեկակիրներ, համակարգչային ծրագրեր, 
տեղեկատվության գրանցման և պահպանման 
համար թվային կամ անալոգային դատարկ 
տեղեկակիրներ. առևտրի ավտոմատներ և 
կանխավճարով աշխատող ապարատ ների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ. համակարգիչներ և 
համակագիչներին կից սարքեր. կոստյումներ 
ջրասուզակության համար, ստորջրյա սուզման 
դիմապանակներ, ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ, 
քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների 
համար, ջրասուզակների ձեռնոցներ, 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. կրակմարիչներ. տեսախաղերի ծրագրեր 
տեսախաղերի արկադային ավտոմատների 
համար. ներբեռնվող տեսախաղերի ծրագրեր 
տեսախաղերի արկադային ավտոմատների 
համար. գրառված ծրագրերով էլեկտրոնային 
տեղեկակիրներ տեսախաղերի արկադային 
ավտոմատների համար. լիցքավորող սար-

քեր կուտակիչների համար. էլեկտրական 
կուտակիչներ. ականջակալներ. անձնական 
թվային օգնականներ (ԱԹՕ). սմարթ-
ժամացույցներ. սմարթֆոններ. սմարթֆոնների 
պատյաններ. սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների համար հարմարեցված 
պաշտպանիչ ժապավեններ. խաղային գրառ-
ված ծրագրեր համակարգիչների համար. 
խաղային բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների 
համար. ծրագրեր սմարթֆոնների համար. 
ներբեռնվող ծրագրեր սմարթֆոնների համար. 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. 
մկնիկ ների գորգեր. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. տեսախաղերի 
ծրագրեր օգտատերերի տեսախաղերի սարքերի 
համար. տեսախաղերի ներբեռնված ծրագրեր 
օգտատերերի տեսախաղերի սարքերի համար. 
գրառված ծրագրերով  տվյալների պահպան-
ման սարքեր օգտատերերի տեսախաղերի 
սարքերի համար. տեսախաղերի ծրագրեր  
ձեռքի էլեկտրոնային խաղերի սարքերի 
համար. ներբեռնվող տեսախաղերի ծրագրեր  
ձեռքի էլեկտրոնային խաղերի սարքերի 
համար. գրառված ծրագրերով տվյալների 
պահպանման սարքեր ձեռքի էլեկտրոնային 
խաղերի սարքերի համար. էլեկտրոնային 
խաղերի ծրագրեր. տեսախաղերի ծրագրեր. 
ներբեռնվող  տեսախաղերի ծրագրեր. 
ակնոցներ (օպտիկա). 3D ակնոցներ. 
արևապաշտպան ակնոցներ. ակնոցների 
պատյաններ. ներբեռնվող պատկերների 
ֆայլեր. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
ձայնագրությունների կրիչներ. էլեկտրոնային 
ներբեռնվող հրապարակումներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. կառավարման լծակներ 
համակարգիչների համար, բացառությամբ 
տեսախաղերի համար նախատեսվածների. 
վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. բջջային հեռախոսների 
համար բեռնվող զգայապատկերներ. բեռնվող 
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների 
համար. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր.
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դաս 14.  ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամագործական իրեր և ժամանակաչափ 
սարքեր. օղակներ բանալիների համար 
(անջատովի օղակներ կախազարդերի կամ 
դեկորատիվ զարդերի համար). հուռութներ 
բանալիների օղակների համար. զարդատուփեր. 
մետաղադրամներ. ականջօղեր. փողկապների 
գնդասեղներ. վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք 
իրեր). ասեղնագործած ապարանջաններ 
մանածագործվածքից (թանկարժեք իրեր). 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). մեդալներ. 
դեկորատիվ գնդասեղներ. կախազարդեր 
ոսկերչական իրերի համար. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. ժամացույցներ 
(բացառությամբ ձեռքի). ձեռքի ժամացույցներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. գրասենյակային պարագաներ, 
բացառությամբ կահույքի. սոսնձող 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. գծագրական 
պիտույքներ և նյութեր նկարիչների համար. 
նկարելու վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, թաղանթներ և տոպրակներ  
փաթեթավորման և կշռաբաշխման համար. 
տառաշարեր, տպագրական կլիշեներ. թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ ) փաթեթավորելու համար. թղթե 
տոպրակներ. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար. թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփեր. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
փաթեթավորման թուղթ. գրաֆինների 
թղթե տակդիրներ. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե 
սփռոցներ. շնորհավորական բացիկներ. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). մատիտներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
գրչատուփեր. ներկատուփեր (դպրոցական 
պիտույքներ). գրչածայրեր (գրասենյակային 
պարագաներ). ռետիններ ջնջելու համար. 
գրելու պիտույքներ. ազդագրեր. օրացույցներ. 

գրքեր. գրաֆիկական վերարտադրություններ. 
նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված. 
հենակալներ լուսանկարների համար. մատիտ 
սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական).

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. վզնոցներ, 
շնակապեր և հագուստ կենդանիների համար. 
կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) 
փաթեթավորման համար. կաշվե կամ 
կաշեստվարաթղթե տուփեր. պայուսակներ. 
սպորտային պայուսակներ. դպրոցական 
պայուսակներ. ճամպրուկներ. այցեքարտերի 
թղթապանակներ. քսակներ. կրեդիտ 
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ). 
բանալիների պատյաններ. ուղեբեռ ների 
հաշվեպիտակներ. թիկնապայուսակներ. 
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի 
իրերի համար.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահեստավորման կամ տեղափոխման 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ոսկոր, եղջյուր, կետի բեղ կամ սադափ. իրեր 
խեցիներից. իրեր ծովային փրփուրից. սաթ. 
բարձիկներ տնային կենդանիների համար. 
բարձեր. ներքնակներ. ոչ էլեկտրական 
հովհարներ. անշարժ ոչ մետաղական 
բաշխիչներ անձեռոցիկների, սրբիչների 
համար. դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից.  
ներսի պատուհանների շերտավարագույրներ 
(կահույք). գովազդային նպատակներով 
օգտագործվող փչովի իրեր. փայտե կամ 
պլաստիկե ցուցանակներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. եփելու հավաքակազմեր 
և խոհանոցային սպասք, բացառությամբ 
պատառաքաղների, դանակների և գդալների. 
սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարչական վրձինների). 
նյութեր խոզանակներ պատրաստելու համար. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի 
(բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա  
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իրեր. տնային պարագաներ կոսմետիկայի 
համար. տնային պարագաներ հարդարանքի 
համար. ատամի խոզանակներ. ատամի 
էլեկտրական խոզանակներ. խոհանոցային 
սպասք և խոհանոցային տարողություններ. 
տուփեր թխվածքների համար. ապակե գնդեր. 
գավաթներ. գավաթիկներ. սկուտեղներ. 
ափսեներ. ապուրաման. տուփեր նախաճաշի 
համար. թղթե սկուտեղներ. գրպանի 
տափաշշեր. սպորտային տափաշշեր. թեր-
մոսներ. փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու 
համար. ձողիկներ խմելու համար, ձողիկներ 
համտեսելու համար. կենցաղային սկուտեղներ. 
ջրամանների ոչ թղթե և ոչ մանածագործված-
քից տակդիրներ. զամբյուղներ թղթերի համար. 
զուգարանային արկղեր ընտանի կենդանիների 
համար. օճառամաններ.

դաս 24. մանածագործվածք և մանածա-
գործվածքների փոխարինիչներ.  սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.  
թաշկինակներ մանածագործվածքից. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. կոսմետիկական անձե-
ռոցիկներ   մանածագործվածքից.    բարձերես ներ. 
վերմակներ, ծածկոցներ. զբոսախնջույք ների 
պլեդներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
ճամփորդական ծածկոցաշալեր. անկողնու 
ծածկոցներ. անկողնու սպիտակեղեն. սեղանի 
անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործվածքից դրոցներ. 
մանածագործվածքից ամանատակեր. սեղանի 
տակդիրներ մանածագործվածքից. բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից 
դրոշներ. մանածագործական երեսպատման 
նյութեր պատերի համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). հագուստի օձիքներ. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). բազկապատներ. 
ասեղնագործ հագուստ. մորթիներ (հագուստ). 
գաբարդիններ (հագուստ). գլխակապեր 
(հագուստ).  տրիկոտաժե հագուստ. նորածնի 
օժիտ (հագուստ). գոտի-քսակներ (հագուստ). 
մուֆտաներ (հագուստ). թղթե հագուստ. 
թղթե գդակներ (հագուստ). պատրաստի 
հագուստ. պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). բրդյա բաճկոններ (հագուստ). քողեր 
(հագուստ). կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 

կրծքակալներ.  հագուստ ջերսիից.  գլխանոցով 
բաճկոն. բաճկոններ (հագուստ). մանտո. 
անջրանցիկ հագուստ. տաբատներ. բլուզներ. 
շրջազգեստներ. պիժամաներ. ներքնազգեստ. 
լողազգեստներ. տրիկոտաժեղեն. կարճա-
գուլպաներ. կաշնեներ. ականջակալներ 
(հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ). թաթմաններ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). հովարներ՝ որպես 
գլխարկներ. գոտիներ (հագուստ). սպորտային 
կոշիկներ. երկարաճիտ կոշիկներ. լողափի 
կոշիկներ. տնային կոշիկներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. սարքեր 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային պարագաներ. զարդարանքներ 
տոնածառերի համար. կանխավճարով 
աշխատող խաղային ավտոմատներ. 
արկադային ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. խաղերի կոնսոլների կառավարման 
վահանակներ. ջոյստիկներ տեսախաղերի 
համար. տիկնիկներ. թավշյա խաղալիքներ. 
փափուկ խաղալիքներ. հեղուկաբյուրեղային 
էկրաններով դյուրակիր խաղեր. տեսախաղերի 
ձեռքի կցուրդներ. շարժական խաղեր 
և խաղալիքներ, որոնք ներառում են 
հեռահաղորդակցության գործառույթներ. 
խա ղային կոնսոլների էկրանների պաշտպանիչ 
ժապավեններ. գլուխկոտրուկներ՝ կազմված 
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից 
(փազլներ). տնային խաղեր. տիկնիկների 
հավաքածուներ. տիկնիկների հագուստ. 
մահճակալներ տիկնիկների համար. ծծակ-
ներով շշեր տիկնիկների համար. խաղա-
լիք պատկերաքանդակներ. զարդարանքներ 
Նոր տարվա տոնածառերի համար, 
բացառությամբ էլեկտրական լամպերի, մոմերի 
և հրուշակեղենի. տոնական թղթե գլխարկներ. 
մանր զարդարանքներ երեկույթների 
համար (ուշադրության նշաններ). փչովի 
խաղագնդակեր. սեղանի խաղեր. խաղաթղթեր. 
առևտրային քարտեր խաղերի համար. 
ջնջվող, քերվող շերտով վիճակահանության 
տոմսեր, սքրեչ-քարտեր վիճակահանության 
համար. կամուֆլյաժային էկրաններ (սպոր-
տային ապրանքներ). արմնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ). ծնկակալներ 
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(սպորտային ապրանքներ). սպորտային ձգող 
կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ). 
ներկագնդակներով խաղի գնդիկներ 
(ներկագնդակներով խաղի փամփուշտներ) 
(սպորտային ապրանքներ). վահանակներ 
(սպորտային ապրանքներ). սահնակներ 
(սպորտային ապրանքներ). պարսատիկներ 
(սպորտային ապրանքներ). զսպանակվող 
տախտակներ (սպորտային ապրանքներ). 
լողավազաններ (խաղային և սպորտային իրեր). 
փչովի խաղալիքներ լողավազանների համար. 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոններ և լապշա 
(արիշտա). տապիոկա և սագո. սննդային 
ալյուր և  հացաբույսերից պատրաստված 
պատրաստուկներ. հաց, խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն) և քաղցրավենիք. շոկոլադ. 
պաղպաղակ, սորբեթ (սառեցված աղանդեր) 
և այլ սննդային սառույց. շաքար, մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշի. աղ, 
համեմունքներ, ամոքանք, պահածոյացված 
խոտեր (համեմունքներ). քացախ, սոուսներ և 
այլ համեմունքներ. սառույց սառեցման համար. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
սառնաշաքար (նաբաթ). թխվածքաբլիթ. 
ադիբուդի. ծամոններ. ամոքահունց բուլկիներ. 
սենդվիչներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). հոթ-
դոգ սենդվիչներ. պիցաներ. կուտապներ.  
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կետչուպ (սոուս). համեմունքներ 
աղցանների համար. պաղպաղակ պատ-
րաստելու փոշի. վարսակաձավար. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). նրբաբլիթներ. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար.

դաս 41. կրթություն, ուսուցում. դաստիա-
րակություն. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. սպորտային և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. տեղեկա-
տվություն զվարճության հարցերով. 
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց 
հրապարակումների ապահովում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. չբեռնվող 
ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ 
պահանջի» ծառայության միջոցով. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. ոչ բեռնելի երաժշտության  

առցանց տրամադրում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղասարքերի 
վարձույթ. խաղալիքների վարձույթ. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). խաղադահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում. զվարճանքի 
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառայու-
թյուններ. զգեստավորված դիմակահանդեսների 
կազմակերպում զվարճությունների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191397  (111) 30306
(220) 08.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 08.07.2029
(730) Քեմին Ինդըսթրիզ, Ինք., US 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. կերերի պնդանալը և փչանալը 

կանխող միջոցներ և հատիկավորված նյութեր 
կենդանիների կերերի արտադրության մեջ 
օգտագործման համար. հակաօքսիդանտներ 
և պրոտեիններ կոսմետիկայի, ըմպելիքների, 
սննդային արտադրանքի և սննդային 
հավելումների արտադրության մեջ օգտա-
գործման համար. հակաօքսիդանտներ 
կենդանիների և տնային կենդանիների կերերի 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
քիմիական հավելանյութեր սննդամթերքի, 
կենդանիների կերերի, տնային կենդանիների 
կերերի, կոսմետիկական ապրանքների, 
մանածագործական ապրանքների և 
սննդային հավելումների արտադրության 
մեջ օգտագործման համար. քիմիական 
հավելանյութեր, որոնք օգտագործվում են 
որպես կերերի հատիկների կապակցող նյութեր. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը չոռից 
(սնկային հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
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քիմիական պատրաստուկներ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. քիմիական նյութեր 
գործվածքեղենի կամ մանածագործական 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
էմուլգարարներ մանածագործական արտա-
դրության մեջ օգտագործման համար. 
ֆերմենտներ հացաթխման արդյունաբերության 
մեջ օգտագործման համար. ֆերմենտներ 
տնային կենդանիների կերերի արտադրության 
մեջ օգտագործման համար. մարսողությանը 
նպաստող ֆերմենտներ կենդանիների 
կերերի արտադրության մեջ օգտագործման  
համար. ֆերմենտներ մանածագործվածքային 
արդյունաբերության մեջ օգտագործման 
համար. գիտական և հետազոտական 
նպատակներով օգտագործվող ֆերմենտներ. 
սննդային թթվեցուցիչներ կենդանիների կերերի 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
հակաբորբոսային քիմիկատներ բորբոսի աճի 
կանխարգելման համար. հակաբորբոսային 
քիմիկատներ ընտանի կենդանիների կերերի, 
սննդային նյութերի և հացահատիկի մշակման 
համար. կենդանիների կերերի արտադրության 
մեջ օգտագործվող սննդային քիմիական 
հավելումներ. հողի լավորակիչներ. հողի 
օրգանական լավորակիչներ.

դաս 5. կենդանիների սննդային հավե-
լումներ, այն է՝ մարսողությանը նպաստող 
ֆերմենտներ կենդանիների կերերի համար. 
հակամանրէային պատրաստուկներ սննդա-
մթերքի, ըմպելիքների, կենդանիների կերերի և 
դեղագործական պատրաստուկների մանրէա-
բանական քայքայման կանխարգելման 
համար. հակամանրէային պատրաստուկներ 
բորբոսի, միլդյուի և մանրէների տարածման 
կանխարգելման համար. կոսմետիկական 
և դեղագործական պատրաստուկների 
հակամանրէային պահպանիչ նյութեր. 
սպանդանոցներում և մսի փաթեթավորման 
բաժիններում միսը մշակելու համար 
օգտագործվող հակամանրէային լուծույթներ. 
դիետիկ և սննդային հավելումներ ուժային 
սպորտաձևերի համար. սննդային հավելում-
ներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սնուցիչ միկրոտարրեր կենդանիների համար. 
հակաբորբոսային քիմիկատներ ընտանի 
կենդանիների կերերի, սննդային նյութերի և 

հացահատիկի մշակման համար. ոչ բուժական 
հավելումներ կենդանիների կերերի համար, 
որոնք օգտագործվում են որպես սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ 
կենդանիների կերերի արտադրության 
մեջ օգտագործման համար. պրոբիոտիկ 
կերեր կենդանիների համար. վիտամիններ 
և հանքային հավելումներ կենդանիների 
սննդի հետ խառնելու համար. նուտրիցևտիկ 
պատրաստուկներ, որոնք օգտագործվում են 
որպես սննդային հավելումներ. դիետիկ և 
սննդային հավելումներ նիհարելու համար. 
սննդային հավելումներ, նաև լյուտեինի 
պարունակությամբ. սննդային հավելումներ 
սպորտային վիճակի վերականգնման, 
իմացական կարողության, շագանակագեղձի 
առողջության, քաշի կառավարման, իմունային 
առողջության և տեսողության համար. անասնա-
բուժական պատվաստանյութեր.

դաս 29. մարդկանց օգտագործման համար 
մշակված ջրիմուռներ.

դաս 31. կենդանիների կերեր. կերերի 
պնդանալը և փչանալը կանխելու համար 
միջոցներ և հատիկավորված նյութեր, որոնք 
վաճառվում են որպես պատրաստի կերերի 
անբաժան բաղադրիչներ. անասնակերեր. 
կերային խմորիչներ. սննդային և կերային 
ջրիմուռներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20191459  (111) 30307
(220) 16.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 16.07.2029
(730) «Վիվառո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 10, բն. 63, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մանու-
շա կա գույն  և սև գունային համակցու թյամբ:
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(511) 
դաս 35. տվյալներ գործարարական 

գործառնությունների մասին. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. գործարարության 
կառա վար ման խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. գործնական 
տեղեկատվություն. քարտուղարական ծառայու-
թյուններ. տեղեկատվության որոնում համա-
կարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում.

դաս 38. տվյալների հիմնապաշար մուտքի 
ապահովում. ձայնային փոստի ծառայություններ. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և պատ-
կերների փոխանցում. 

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակերպում. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ.

դաս 42. ինտերնետի համար որոնման 
միջոցների տրամադրում:

____________________

(210) 20191461  (111) 30308
(220) 16.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 16.07.2029
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 01.08.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, բաց և մուգ  շագանակագույն, 
բեժ, կապույտ, երկնագույն, մուգ կապույտ և սև 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20191472  (111) 30309
(220) 18.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 18.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Սահակ-
յան Գագիկի, Երևան, Եղիշե Թադևոսյան 12/6, 
AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույնով:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20191484  (111) 30310
(220) 19.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.07.2029
(730) ԷֆՍիԷյ ՅուԷս ԷլԷլՍի, US 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. մեխանիկական տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց համար կառուցվածքային 
մասեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20191485  (111) 30311
(220) 19.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.07.2029
(730) ԷֆՍիԷյ ՅուԷս ԷլԷլՍի, US 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. մեխանիկական տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց համար կառուցվածքային 
մասեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191486  (111) 30312
(220) 19.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.07.2029
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191487  (111) 30313
(220) 19.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.07.2029

(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191488  (111) 30314
(220) 19.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.07.2029
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191493  (111) 30315
(220) 22.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 22.07.2029
(730) Լիա Մխիթարյան, Երևան, Քանաքեռ ՀԷԿ 
30, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 
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(511) 
դաս 25. մանկական հագուստ. գլխարկներ. 

կոշկեղեն. շարֆեր.
դաս 28. խաղալիքներ:

____________________

(210) 20191526  (111) 30316
(220) 26.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 26.07.2029
(730) «Էյ. Ջի. Արտ» ՍՊԸ, Երևան, Ազատա-
մարտիկների 16/1, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «SOUND & LIGHTING COMPANY» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 37. լուսաձայնային սարքավորումների 
տեղադրման ծառայություններ:

____________________

(210) 20191544  (111) 30317
(220) 31.07.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 31.07.2029
(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ. 
Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. շամպուններ,  կոսմետիկական 

կրեմներ և բալզամներ ոչ բժշկական 
նպատակների համար. միջոցներ մազերը 
ներկելու համար. կոսմետիկական ներկա-
նյութեր:

____________________

(210) 20191570  (111) 30318
(220) 02.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 02.08.2029
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. մազերի խնամքի պատրաստուկներ. 

մազերի խնամքի միջոցներ և արտադրանք, այն 
է՝ շամպուններ, լավորակիչներ, ժելեր, մուսեր, 
լաքեր և հեղուկացիրներ, լոսյոններ, շիճուկներ, 
յուղեր, միջոցներ մազերի խնամքի համար, 
մազերը փափկացնող միջոցներ, մազերը 
սնուցող նյութեր, մազերը հարթեցնող միջոցներ 
և մազերը վերականգնող ոչ բժշկական 
միջոցներ. լոսյոններ և խոնավացնող միջոցներ 
մաշկի և դեմքի համար. մաքրող միջոցներ 
մաշկի և դեմքի համար. սկրաբներ մարմնի 
համար. յուղեր մարմնի համար. լվացող 
միջոցներ մարմնի համար և օճառներ մարմնի 
համար. արևապաշտպան  պատրաստուկներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191588  (111) 30319
(220) 05.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 05.08.2029
(730) «Մագնի տուր» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Խորենացի 33/2, AM 
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(442) 16.08.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. ներգնա, արտագնա և 
ներքին զբոսա շրջության կազմակերպում. 
ավիատոմսերի ամրագրում և վաճառք. էլեկ-
տրո նային ավիատոմսերի առցանց վաճառք. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. ճանապարհորդ-
ների ուղեկցում. կրուիզների կազմակեր-
պում. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. դեսպանատների 
փաստաթղթերի լրացում. հյուրանոցների 
ամրագրում. գիդի ծառայությունների 
մատուցում. խորհրդատվություն վերը նշված 
բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 41. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում տուրիզմի ոլորտում. 
մասնագիտական վերապատրաստում 
տուրիզմի ոլոր տում. զբոսավարի (գիդի) և 
ավիա տոմսերի վաճառքի ծրագրերի ուսուցման 
դաս ընթացների կազմակերպում:

____________________

(210) 20191605  (111) 30320
(220) 07.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 07.08.2029
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20191612  (111) 30321
(220) 08.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 08.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր 
Դանիելյան Գրիշայի, Երևան, Նոր Արեշ 41, 
տուն 117, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կար միր և մոխրագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 6. մետաղական պտուտակներ. 
մետաղական պտուտամեխեր. շինարարական 
մետաղյա կալունակներ.  շինարարական 
մետաղյա բարձակներ. պայտի մեխեր. 
մետաղական դյուբելներ:

____________________

(210) 20191613  (111) 30322
(220) 08.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 08.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր 
Դանիելյան Գրիշայի, Երևան, Նոր Արեշ 41, 
տուն 117, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. օրգանական լուսարձակող 

դիոդներ (ՕԼԱԴ). խցակի էլեկտրական 
վարդակներ. ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրա-
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կանություն). զանգերի կոճակներ. ճյուղա-
վորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
փակ անջատիչներ (էլեկտրականություն). 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. միացման 
տուփեր  (էլեկտրականություն). էլեկտրա-
կան կարգավորող սարքեր. էլեկտրական 
փոխարկիչներ. սահմանափակիչներ  (էլեկտրա-
կանություն). խցակի էլեկտրական երկժանիներ. 
էլեկտրական ապահովիչներ. էլեկտրական 
չափիչ սարքեր. էլեկտրական մալուխներ.

դաս 11. առաստաղի լուսամփոփներ. 
լուսարձակներ. փողոցային լապտերներ. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. 
մոմի լապտերներ. հատակադիր լապտեր. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. աղեղային 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. լուսավորման 
լապտերներ. լամպերի կոթառներ. լամպերի 
խողովակներ. էլեկտրական լամպերի 
կոթառներ. ջահեր. առաստաղի լուսամփոփներ:

____________________

(210) 20191618  (111) 30323
(220) 08.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 08.08.2029
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք, այդ թվում՝ պանիր։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20191623  (111) 30324
(220) 09.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 09.08.2029

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

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

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրասենյա-
կային պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարչության համար և պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ փաթե-
թա վորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
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. արդյունա-
բերական վերլուծումների և արդյունաբերա-
կան հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում:

____________________

(210) 20191624  (111) 30325
(220) 09.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 09.08.2029
(730) Հայաստանի գիտության և տեխնոլո-
գիաների հիմնադրամ, Երևան, Հակոբ 
Հակոբյան 3, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

1 7 .02 . 2020

(442) 02.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ և բաց մանուշակագույն և 
կապույտ գու նային համակցությամբ:
(511) 

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

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և արդյունաբերա-
կան հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում: 

____________________

(210) 20191625  (111) 30326
(220) 09.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 09.08.2029
(730) Հայաստանի գիտության և տեխնոլո-
գիաների հիմնադրամ, Երևան, Հակոբ 
Հակոբյան 3, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նյութեր նկարչության 
համար և պիտույքներ նկարիչների համար. 
վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 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. արդյունա-
բերական վերլուծումների և արդյունաբերա-
կան հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում: 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 
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(210) 20191643  (111) 30327
(220) 12.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 12.08.2029 
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ. Վ. Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնիդեր-
լասունգ Ֆրեյենբախ, CH 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա-

տնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ օգտագործելու համար, 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ բույ-
սերի ամրացման համար, քիմիական 
կամ կենսաբանական պատրաստուկներ 
բույսերը սթրեսից պաշտպանելու համար, 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավո-
րելու համար, քիմիական պատրաստուկներ 
սերմերի մշակման համար, սերմերի գեներ 
գյուղատնտեսական արտադրության համար, 
մակերևու թային ակտիվ նյութեր արդյունա-
բերական նպատակների համար.

դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու և դրանց դեմ 
պայքարելու համար. միջատասպան միջոցներ. 
ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191653  (111) 30328
(220) 14.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 14.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Ադամյան, 
Երևան, Ա. Խաչատրյան 31, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «ԴԵՆՏ» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական ծառայություն:
____________________

(210) 20191662  (111) 30329
(220) 14.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 14.08.2029
(730) Քրիստինա Շահզադեյան, GR 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. առևտրային 
տեղեկա տվության գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. գովազդային նյութերի 
տարածում. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման և կառավարման 
հարցերով. խորհրդատվություն գործարա-
րության կառավարման հարցերով. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար-
ցերում. գովազդային նյութերի նորացում. 
նմուշների տարածում. գործարարության 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յու թյուններ. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրա դրու-
թյան) հետազոտություններ. հեռուստա գո վազդ.  
գովազ դային գործա կալու թյուն ների ծառա-
յություններ. գործարարության կառավար ման 
խորհրդատվական ծառայու թյուն  ներ. շուկայա-
գիտական (մարքեթինգային) հետա զո տու-
թյուններ. մասնագիտական խորհրդա տվու թյուն 
գործարարության ասպա  րեզում. հասա րա-
կության հետ հա ղոր դակցման ռազմավարու-
թյան վերաբերյալ խորհրդատվություն. 
տնտեսա կան կան խատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմա կեր պում առևտրային կամ 
գովազ դային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար.  գովազդ 
փոստով.  հյուրանոցային գործունեության 
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կառավարում. առևտրական ցուցահանդես ների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ-
ներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայու թյունների ընտրության հարցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. գովազդի 
մանրակերտում. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. գոր-
ծարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել 
մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնոր-
դային ծառայություններ. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. խորհրդատվություն գովազ-
դային հաղորդակցության ռազմավարության 
վերաբերյալ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). արտաքին գովազդ. 
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային 
ապահովման հրապարակման շրջանակներում. 

դաս 42. արդյունաբերական դիզայն. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ-
մում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականա-
ցում. խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխնիկայի մշակման և զարգացման 
ոլորտում. գեղարվեստական դիզայն. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ.  ծրագրային 
ապա հովման սպասարկում. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. վեբ-կայքերի 

ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում(վեբ-կայքերի). համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների 
վարձույթ. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում արտաքին (աութսորս) 
ծառայությունների տրամադրում. համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. հետա-
զոտություններ հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. գովազդային 
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20191714  (111) 30330
(220) 22.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Բերլից Ինվեսթմենթ Քորփորեյշն, US 
(442) 16.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. տպագիր արտադրանք, 

տեղեկագրեր, պարբերական հրապա-
րակումներ, գրքեր, դասագրքեր, ուսումնական 
ձեռնարկներ, բառարաններ, ուղեցույցներ 
(ձեռնարկ), դարձվածաբանական բառարաններ, 
զրուցագրքեր, դասագրքեր (ձեռնարկ). 
ուսուցողական նյութեր և իրազննական 
պիտույքներ (ձեռնարկ). ուսուցողական նյութեր 
խաղերի տեսքով.



ԳՅՈՒՏԵՐ

38

ՄԱՍ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

1 7 .02 . 2020

դաս 35. խորհրդատվություն գործարա-
րության ասպարեզում ֆրանչայզինգի 
կնքման վերաբերյալ. խորհրդատվություն 
գործարարության ասպարեզում ֆրանչայզինգի 
գործարկման վերաբերյալ. ֆրանչայզինգին 
վերաբերող գործարարության ասպարե-
զում վարչարարական գործունեություն. 
արտասահմանում կրթություն ստանալու 
ծրագրերի կառավարում.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ և ուսուցում. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ և ուսուցում լեզուների, 
մշակույթի, գործարարության ասպարեզում 
հաղորդակցության հմտությունների և առաջ-
նորդության հմտությունների վերաբերյալ. 
լեզուների ուսուցում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ միջմշակութային ոլորտում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
այն է՝ լեզուների ուսուցում համացանցով 
տրամադրվող վիրտուալ հարթակների միջոցով. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
այն է՝ ինքնակառավարվող առցանց 
ուսուցման տրամադրում. լեզվի իմացության 
մակարդակի գնահատման և տեստավորման 
ծառայություններ. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գրքերի հրատարակում և 
տեքստային նյութերի հրապարակում. ոչ 
ներբեռնելի առցանց հրապարակումների 
ապահովում. էլեկտրոնային գրքերի և 
տեքստային նյութերի առցանց հրապարակում 
(ոչ ներբեռնելի). թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191715  (111) 30331
(220) 22.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Բերլից Ինվեսթմենթ Քորփորեյշն, US 
(442) 16.09.2019
(540) 

(526) «METHOD» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-

թյուններ և ուսուցում. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ և ուսուցում լեզուների և 
մշակույթի վերաբերյալ. լեզուների ուսուցում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ 
միջմշակութային ոլորտում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191716  (111) 30332
(220) 22.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Բերլից Ինվեսթմենթ Քորփորեյշն, US 
(442) 16.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-

թյուններ և ուսուցում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ և ուսուցում լեզուների և 
մշակույթի վերաբերյալ. լեզուների ուսուցում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ 
միջմշակութային ոլորտում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191742  (111) 30333
(220) 28.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 28.08.2029
(730) Տիգրան Մնացականյան, Երևան, Գ. 
Նժդեհի փ., տ. 13/1, բն. 17, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(526) «TRAININGS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, փիրուզագույն, մուգ և բաց փիրուզա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. սեմինարների, վարպետաց 
դասերի, կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում. մասնագիտական կողմնորոշում. 
մասնագիտական վերապատրաստում:

____________________

(210) 20191745  (111) 30334
(220) 28.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 28.08.2029
(730) Բերլից Ինվեսթմենթ Քորփորեյշն, US 
(442) 16.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվոմ է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ և ուսուցում. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ և ուսուցում լեզուների, 
մշակույթի, գործարարության ասպարեզում 
հաղորդակցության հմտությունների և առաջ-
նորդության հմտությունների վերաբերյալ. 
լեզուների ուսուցում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ միջմշակութային ոլորտում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
այն է՝ լեզուների ուսուցում համացանցով 
տրամադրվող վիրտուալ հարթակների միջոցով. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
այն է՝ ինքնակառավարվող առցանց 
ուսուցման տրամադրում. լեզվի իմացության 
մակարդակի գնահատման և տեստավոր-
ման ծառայություններ. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գրքերի հրատարակում և 
տեքստային նյութերի հրապարակում. ոչ 
ներբեռնելի առցանց հրապարակումների 

ապահովում. էլեկտրոնային գրքերի և 
տեքստային նյութերի առցանց հրապարակում 
(ոչ ներբեռնելի). թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191746  (111) 30335
(220) 28.08.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 28.08.2029
(730) Հայկուշ Ալեքսանյան, Երևան, Կոմիտաս 
48ա, բն. 83, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

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

դաս 44. օրթոդոնտական ծառայություններ 
(օրթոդոնտիա). ատամնաբուժական օգնու-
թյուն. ստոմատոլոգիա:

____________________

(210) 20191778  (111) 30336
(220) 02.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 02.09.2029
(730) Սուսաննա Դալլաքյան, Երևան, Լենին-
գրադյան 52, բն. 92, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 
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(526) «Guesthouse» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային ծառայություն-
ներ զբոսաշրջիկների համար.

դաս 41. զբոսավարի (գիդի) ծառայու-
թյուններ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ. ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձակալում. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. հանգստի ճամբարների ծառայու-
թյուններ. տեղերի ամրագրում ժամանակավոր 
բնակության համար. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների ծառայու-
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավա-
րում):

____________________

(210) 20191797  (111) 30337
(220) 04.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 04.09.2029
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «ԳԻՆՈՎ» և «С ВИНОМ» բառային 
գրառում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, մանուշակագույն և կանաչ 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. գինով համեմված միս, մսամթերք, 

հում ապխտած երշիկ:
____________________

(210) 20191831  (111) 30338
(220) 09.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 09.09.2029
(730) «Ռոնդա» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 11ա, 
բն. 73, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

____________________

(210) 20191847  (111) 30339
(220) 12.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 12.09.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լևոն Վարդան յան 
Ռազմիկի, Երևան, Անդրանիկի 149, բն. 25, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ, մուգ դեղին, վարդագույն և 
մանուշա կագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշիկներ.
դաս 28. խաղալիքներ.
դաս 35. մանրամեծածախ առևտրի 

խանութների ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20191872  (111) 30340
(220) 17.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 17.09.2029
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191873  (111) 30341
(220) 17.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 17.09.2029
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191874  (111) 30342
(220) 17.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 17.09.2029
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

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

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

____________________
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(210) 20191875  (111) 30343
(220) 17.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 17.09.2029
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191890  (111) 30344
(220) 19.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.09.2029
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191891  (111) 30345
(220) 19.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.09.2029
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

43

ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

1 7 .02 . 2020

(210) 20191892  (111) 30346
(220) 19.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.09.2029
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191893  (111) 30347
(220) 19.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.09.2029
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 

պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

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 մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191894  (111) 30348
(220) 19.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.09.2029
(730) «Եվրոկիտչեն» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 
23/6 ՉԿԱ, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն է՝ 
խաղողի օղի անիսոնով:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

44

ՄԱՍ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

1 7 .02 . 2020

(210) 20191901  (111) 30349
(220) 19.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.09.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 01.10.2019
(540) 

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

դաս 6. ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). 
մետաղական փականքներ, այդ թվում՝ 
տրանսպորտային միջոցների համար. մետաղյա 
բանալիներ փականների համար. մետաղական 
հարմարանքներ ինքնագլորների կայանման 
համար.

դաս 7. արգելակի ճնշիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. առանցքակալ-
ներ սահելու անվավոր տախտակ ների 
համար. առանցքակալներ   անվավոր 
չմուշկ ների համար. զվարճության համար 
մանկական ինքնագլորների առանցքակալներ. 
արգելակման հատվածամասեր, բացառու-
թյամբ տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների.

դաս 8. ձեռքի շարժակով ձեռքի գոր-
ծիքներ, այդ թվում՝ պտուտակաբանալիներ, 
պտուտակահաններ, քուղերը ձգող գործիքներ. 
պտուտակամերի բանալիներ, այդ թվում՝  
անվավոր չմուշկների անիվների փոխարինման 
համար հավաքակազմի մեջ. 

դաս 9. էլեկտրական փականներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. պաշտպանական 
սաղավարտներ սպորտսմենների համար. 
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար.

դաս 11. լուսատուներ անվավոր չմուշկների 
համար. լուսատուներ ինքնագլորների համար. 
անդրադարձիչներ անվավոր չմուշկների 
համար. անդրադարձիչներ ինքնագլորների 
համար. լապտերներ հեծանիվների համար. 
լապտերներ ինքնագլորների համար.

դաս 12. սեղմակներ նախատեսված  
ինքնագլորի ղեկը ամրացնելու համար. զանգեր 

ինքնագլորների ղեկի համար. արգելակային 
կոճղակներ, այդ թվում՝ ամրակումով, 
ինքնագլորների համար. հատուկ կողովներ 
ինքնագլորների համար.  ինքնագլորների 
հենակներ երեխաների համար. հատակի 
հենակներ ինքնագլորների համար. 
առանցքակալներ ինքնագլորների անիվների 
համար.  ինքնագլորներ (տրանսպորտային 
միջոցներ).    արգելակային սեգմենտներ 
ինքանգլորների համար.  ինքնագլորների 
կանգնակներ. հատուկ պայուսակներ 
ինքնագլորների համար. տափաշշերի բռնիչներ  
հեծանիվների համար. տափաշշերի բռնիչներ   
ինքնագլորների համար. ինքնագլորների մասեր 
և կցամասեր, որոնք վերաբերվում են տվյալ 
դասին, այդ թվում՝  ղեկի բռնակներ, անիվներ. 
հատուկ պատյաններ ինքնագլորների համար.  
արտակենտրոնակներ  ծալովի ինքնագլորի 
շրջանակների համար, որոնք նախատեսված են  
ինքնագլորի ծալովի մեխանիզմի ամրացման 
համար.

դաս 16. դեկորատիվ պիտակներ, այդ 
թվում ՝ սաղավարտների համար.

դաս 18. թիկնապայուսակներ (կռնա պայու-
սակներ). սպորտային թիկնապայուսակներ. 
պայուսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
ձեռնափայտեր (գավազաններ).

դաս 19. ոչ մետաղական տեղակայանքներ 
ինքնագլորների կայանման համար.

դաս 20. ոչ մետաղական կողպեքներ, այդ 
թվում՝ տրանսպորտային միջոցների համար. ոչ 
մետաղյա բանալիներ փականների համար.
աս 21. շշեր ջրի համար, այդ թվում՝ ջրի 
շշեր սպորտսմենների համար. սպորտային 
տափաշշեր. տափաշշերի բռնիչներ.   

դաս 25. հագուստ. սպորտային հագուստ. 
կոշկեղեն. սպորտային կոշիկներ. գլխարկներ.  
ձեռնոցներ ինքնագլորներ վարելու համար. 
ձեռնոցներ անվավոր չմուշկների վրա սահելու 
համար. հագուստի, կոշիկների, գլխարկների 
մասեր ընդգրկված 25-րդ դասում. հագուստի, 
կոշիկների, գլխարկների պարագաներ 
ընդգրկված 25-րդ դասում.

դաս 26. հուռութներ (կախազարդեր), բացի 
թանկարժեք իրերի, բանալիների օղակների 
կամ շղթաների համար նախատեսվածներից. 
կոշիկների նրբաքուղերը ձգող պարագաներ, 
այդ թվում՝ անվավոր չմուշկի կիսակոշիկի վրա. 
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դեկորատիվ ժապավեններ ինքնագլորների 
համար. քուղեր կոշիկների համար, այդ թվում 
անվավոր չմուշկի կիսակոշիկների համար.

դաս 28. մարմնամարզական և սպորտային 
ապրանքներ, որոնք չեն վերաբերում այլ 
դասերի. արգելակի բռնիչներ, այդ թվում՝ 
ամրակումով, անվավոր չմուշկների համար. 
սեղմիչներ զվարճության համար մանկական 
ինքնագլորների ղեկի ամրացման համար. 
զանգեր զվարճության համար մանկական 
ինքնագլորների ղեկի համար. խաղալիքներ, 
այդ թվում՝ ֆռռիկներ զվարճության համար 
մանկական ինքնագլորների համար. խաղեր.  
անվավոր չմուշկների համար անիվներ. 
կոշիկների վրա կրվող անվավոր անիվներ. 
արգելակի ճնշիչներ, այդ թվում՝ ամրակումով 
անվավոր չմուշկների համար. անվավոր 
չմուշկներ.  հատուկ կողովներ զվարճության 
համար մանկական ինքնագլորների համար. 
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
սռնիներ անվավոր չմուշկների անիվների 
համար, այդ թվում՝ անվավոր չմուշկների 
անիվների փոխարինման համար 
հավաքակազմի մեջ. ձեռնոցներ սպորտային 
խաղերի համար. ձեռնոցներ սպորտային 
զվարճությունների համար. պաշտպանիչ 
ձեռնոցներ (սպորտային ապրանքներ).  
հատակի տակդիրներ զվարճության 
համար մանկական ինքնագլորների 
համար. հարմարանքներ դաստակների 
պաշտպանության համար (սպորտային 
պարագաներ). զվարճության համար մանկական 
ինքնագլորներ. կանգնակներ զվարճության 
համար մանկական ինքնագլորների համար.  
հատուկ պայուսակներ զվարճության համար 
մանկական ինքնագլորների համար.  հատուկ 
պայուսակներ կոշիկների վրա կրվող անվավոր 
անիվների համար. հատուկ պայուսակներ  
անվավոր չմուշկների համար. մասեր և 
պարագաներ զվարճության համար մանկական 
ինքնագլորների համար, որոնք վերաբերում 
են տվյալ դասին, այդ թվում՝ ղեկի բռնակներ, 
անիվներ. մասեր և պարագաներ անվավոր 
չմուշկների համար, որոնք վերաբերում են 
տվյալ դասին. հատուկ պատյաններ կոշիկների 
վրա կրվող անվավոր անիվների համար. 
հատուկ պատյաններ անվավոր չմուշկների 

համար. հատուկ պատյաններ զվարճության 
համար մանկական ինքնագլորների համար.  
հատուկ պատյաններ անվավոր չմուշկների 
անիվների համար. պաշտպանիչ տարրեր 
սպորտային զվարճությունների համար, 
այդ թվում՝ անվավոր չմուշկներ, անվավոր 
տախտակներ, ինքնագլորներ և հեծանիվներ 
վարելու համար, այդ թվում՝ պաշտպանիչ 
ձեռնոցներ, արմնկակալներ, ծնկակալներ. 
արտակենտրոնակներ  ծալովի  զվարճության 
համար մանկական ինքնագլորների 
շրջանակների համար, որոնք նախատեսված են  
ինքնագլորի ծալովի մեխանիզմի ամրացման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191904  (111) 30350
(220) 19.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.09.2029
(730) «Գ.Մ.Գ. բրադերս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Ձորաղբյուր, Ամառանոցային 24/4, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

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

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

____________________

(210) 20191907  (111) 30351
(220) 19.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 19.09.2029
(730) «Վիվառո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 10, բն. 63, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

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

դաս 41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակերպում. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:

____________________

(210) 20191910  (111) 30352
(220) 20.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 20.09.2029
(730) Մայլն Ինք., US 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

սրտանոթային, աղեստամոքսային, նյարդա-
բանական, շնչառական, հոգեկան, ալերգիկ, 
մաշկային, թոքային, նյութափոխանակության, 
մկանային, էրեկտիլային դիսֆունկցիայի, 

վարակային և բորբոքային հիվանդությունների, 
քաղցկեղի, շաքարային դիաբետի, ցրված 
սկլերոզի բուժման համար. բերանով ընդունվող 
և տրանսդերմալ (մաշկի միջոցով ներգործող) 
հակաբեղմնավորիչներ.

դաս 10. հեղուկների բժշկական ներար-
կիչներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20191921  (111) 30353
(220) 23.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 23.09.2029
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում բիզնես հավելվածների, այն 
է՝ արտադրության և նախագծման համար, 
վաճառքի անկախ գործակալների կողմից 
օգտագործման նպատակով. շարժական 
հավելվածների տեսքով ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում տեղեկատվության 
կազմակերպման և դրան մուտք գործելու 
համար. շարժական հավելվածների տեսքով 
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում բիզնես 
տեղեկատվություն և հոդվածներ, գովազդային 
և շուկայավարման տեղեկատվություն և նյութեր 
տրամադրելու համար, բոլորը կոսմետիկայի 
ու գեղեցկության խնամքի միջոցների 
վերաբերյալ, ինչպես նաև կոսմետիկայի ու 
գեղեցկության խնամքի միջոցների ուղղակի 
վաճառքի բնագավառում. շարժական 
հավելվածների տեսքով ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բիզնեսի կառավարմանը, 
վաճառքի կառավարմանը, պլանավորմանը, 
կոսմետիկական արտադրանքի և գեղեցկության 
խնամքի միջոցների պատվերների 
տեղադրմանը և մոնիտորինգին վերաբերող 
բիզնես գործիքներին մուտքի ապահովման 
համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20191923  (111) 30354
(220) 24.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 24.09.2029
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

օնկոլոգիական հիվանդությունների բուժման 
համար։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191937  (111) 30355
(220) 25.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 25.09.2029
(730) «Բաց թիվի պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան 
Մեծ 65/2, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «TV» բառային գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային նյութերի տարա-
ծում. գովազդային նյութերի առաքում. 
գովազդային նյութերի նորացում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. հեռուստագո-
վազդ. գովազդային գործակալությունների 
ծառա յու թյուններ. գովազդ փոստով. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 

հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. գովազդային սցենար-
ների տեքստերի կազմում. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. արտաքին գովազդ. 

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. լրա-
տվական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողով-
ների հասանելիության ապահովում. անլար 
հեռարձակում. տեսահաղորդում ըստ պահանջի. 

դաս 41. տեքստային նյութերի հրապա-
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
բացառությամբ գովազդայինի. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ենթագրերի 
կատարում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. նորու-
թյունների ծառայություններ. տեսագրում. 
ոչ բեռնելի երաժշտության առցանց 
տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում. հեռուստատեսային և 
կինոսցենարների գրում:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20191941  (111) 30356
(220) 26.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 26.09.2029
(730) «Տեխնիկական անվտանգության ազգա-
յին ինստիտուտ» ՍՊԸ, Երևան, Շահումյան 16, 
162, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, դեղնաշագանակա-
գույն, կանաչ, սպիտակ, կարմիր և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. այրիչների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
ծխնելույզների մաքրում. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. մեքենայական սարքավորումն երի 
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. 

դաս 41. մասնագիտական վերապատ-
րաստում.

դաս 42. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն ճարտա-
րապետության հարցերով. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. 
նավթա հորերի հսկողություն. նյութերի 
փորձար կումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. հողաչափում. չափաբերում 
(չափումներ). որակի հսկողություն. ճարտա-
րագիտական փորձաքննություն. գիտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. տեխնո-
լոգիական հարցերով խորհրդատվություն. 
տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում. 
հետազոտություններ շինարարական աշխա-
տանքների ոլորտում. հետազոտություններ 
եռակցման ոլորտում. 

դաս 45. ձեռնարկությունների անվտան-
գ ության վիճակի ստուգում. իրավաբանական 
հսկողության ծառայություններ:

____________________

(210) 20191953  (111) 30357
(220) 27.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 27.09.2029
(730) «Հորիզոն ռիթեյլ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
43, բն. 30, AM 
(442) 16.10.2019

(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր. գովազդ. գործերի 

կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ։

____________________

(210) 20191957  (111) 30358
(220) 27.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 27.09.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. կոկտեյլներ. 
ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20191958  (111) 30359
(220) 27.09.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 27.09.2029
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.10.2019
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(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20191992  (111) 30360
(220) 02.10.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 02.10.2029
(730) «Ալեքս ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Շահումյան 
5/37, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) Բացի «MUFLON» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և արծաթագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ բացա-
ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ օղի:

____________________

(210) 20191995  (111) 30361
(220) 02.10.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 02.10.2029
(730) «Ալեքս ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Շահումյան 
5/37, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) Բացի «MUFLON» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ բացա-
ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ օղի:

____________________

(210) 20192022  (111) 30362
(220) 07.10.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 07.10.2029
(730) «Շատո Վիլլիջ» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ 
Քոչարի 21/1, բն. 29, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 
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(511) 
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 

ապահովում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192024  (111) 30363
(220) 07.10.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 07.10.2029
(730) «Հիերոգլիֆ ստուդիո» ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակի 69/7, AM 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. հեռուստատեսային զվար-

ճալի հաղորդումներ. հանրային իրա-
զեկմանը նպաստող հեռուստատեսային 
գիտահանրամատչելի հաղորդումներ:

____________________

(210) 20192052  (111) 30364
(220) 10.10.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 10.10.2029
(730) ՅիՎու ՔեՄի Էլեքթրիք էփլայնս Քո., Լթդ, 
CN 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 8. մորուք խուզելու մեքենաներ. 

ունելիներ մազերը գանգրացնելու համար. 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական ածելիներ. 
անձնական օգտագործման էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական մեքենաներ մազերը 
խուզելու համար. մազազրկման էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
էլեկտրական գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. ածելիների 
պատյաններ. մկրատներ. ածելիների 

սայրեր. ականջ դակելու գործիքներ. մազերը 
գանգրացնող ձեռքի ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. նրբունելիներ թարթիչները 
ոլորելու համար. գործվածքները ծալքավորելու 
հարմարանքներ. արդուկներ. ձեռքի շարժակով 
ձեռքի գործիքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192057  (111) 30365
(220) 10.10.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 10.10.2029
(730) ՍԱՅԱ Քոնսալթինգ ընդ Թրեյդ ԼԹԴ, IE 
(442) 01.11.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, գինի, 
մասնավորապես՝ կարասում հնեցված գինի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքի ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առևտրային 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա-
յին կամ գովազդային նպատակներով.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
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կազմակերպում. կոլոքվիումների, կոնֆե-
րանսների, վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութային 
կամ կրթության նպատակներով. սեմինար-
ների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների 
կազմակերպում և անցկացում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20192064  (111) 30366
(220) 11.10.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 11.10.2029
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.11.2019
(540) 

(526) Բացի «OLD GRAIN» արտահայտու թյունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, ոսկեգույն և բեժ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ. արակ 
(բրնձի կամ եղեգի օղի). բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. գինիներ. 

գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. օղի. անիսի 
օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. 
կյուրասո. անիսի լիկյոր. լիկյորներ. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). անանուխի թրմօղի. դառը 
թրմօղիներ. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. սակե. տանձի 
սիդր. սիդրեր. բրնձի սպիրտ. սպիրտային 
լուծամզուքներ. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նորդագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման–արտահանման գործա կալու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. գովազդային գործա-
կալությունների ծառայություններ. ինքնար ժեքի 
վերլուծություն. տարածքների վարձա կալում 
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային 
աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես–ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). հասա-
րակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
ապրանքների և ծառայությունների ընտրու-
թյան հարցում. հետազոտություններ 
գործա րարության ասպարեզում. կոնյունկ-
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տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետա զոտություններ. շուկայագիտական 
(մար քե թինգային) հետազոտություններ. 
աշ խա  տակից ների հաստիքների համալրում. 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման և կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մակերպման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. խորհրդատվու-
թյուն գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային 
ապահովման հրապարակման շրջանակներում. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսու թյուն. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմա ցում և պահում. տվյալների էլեկտրո նային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում. 
տեքստի մշակում. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների 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. տեղե-

կատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար-
ցերում. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ – կայքերի միջոցով. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ – կայքերի ցանկի 
տրամադրում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. տնտեսական 
կանխատեսում. աճուրդային վաճառք. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար, 
այդ թվում` ապրանքների մեծածախ 
և մանրածախ վաճառք. սպորտային 
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք-
ների և ծառայությունների խթանում. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկա-
տվության բոլոր միջոցներում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդային վահանակ-
ների վարձույթ. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. վաճառասեղանների 
վարձույթ. լուսապատճենահանող սարքա-
վորման վարձույթ. գովազդային տեքս-
տերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
հայտարարությունների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. արտաքին գովազդ. գովազդ 
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
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հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշար-
ներում. խորհրդա տվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հարկային հայտարարագրերի 
կազմում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվն երի վերաբերյալ. հեռուստամարքե-
թինգի ծառայու թյուններ. հոգեբանական 
տեստա վորում աշխատողներ ընտրելիս. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
գործարարության ժամանակավոր կառա -
վարում. արտաքին վարչական կառա-
վարում ընկերությունների համար. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
մեքենագրման ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. հանդի-
պումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ 

(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ – կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություն ներ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). քարտուղարական ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), այդ թվում` ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. 
սղագրական ծառայություններ. ենթակապա-
լառուի ծառայություններ (առևտրային 
(կոմերցիոն) օգնություն). հեռախոսազան-
գերին պատաս խանելու ծառայություններ 
բացա կայող բաժանորդների համար. 
լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
գործարարության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ:  
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20192070  (111) 30367
(220) 12.10.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 12.10.2029
(730) Ֆիգ Հոլդինգ Ս.Ա.Լ, LB 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահով-
ման ծառայություններ. պատվերը դուրս 
տանելու ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. ժամանակավոր բնակա տեղով 
ապահովում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20192071  (111) 30368
(220) 12.10.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 12.10.2029
(730) Ֆիգ Հոլդինգ Ս.Ա.Լ, LB 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահով-
ման ծառայություններ. պատվերը դուրս 
տանելու ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20192072  (111) 30369
(220) 12.10.2019 (151) 12.02.2020
   (181) 12.10.2029
(730) Ֆիգ Հոլդինգ Ս.Ա.Լ, LB 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահով-
ման ծառայություններ. պատվերը դուրս 
տանելու ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

   5675  20.03.2030 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   5743  21.03.2030 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, US

   5852  02.05.2030 Քերոլինա Հերերա ԼԹԴ., US

   5853  02.05.2030 Քերոլինա Հերերա ԼԹԴ., US

   5854  04.05.2030 Քերոլինա Հերերա ԼԹԴ., US

   15164  25.01.2030 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

   15337  19.01.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

   15644  19.01.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

   15645  19.01.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

   15646  19.01.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

   15647  19.01.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

   15673  19.02.2030 «Մարիա-Միլենա» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 22, շենք 1, AM

   15706  12.03.2030 Խաչատուր Բալասանյան, Երևան, Մանուշյան 70, AM

   15840  06.04.2030 Արարատի «Աբրիկոն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Սահյան փ. 8, AM

   15841  06.04.2030 Արարատի «Աբրիկոն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

     գ. Արարատ, Սահյան փ. 8, AM

   15886  20.01.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   15888  20.01.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   15893  25.02.2030 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

   15925  21.01.2030 ԻմՔլոն ԼԼՔ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

1 7 .02 . 2020

   15926  21.01.2030 ԻմՔլոն ԼԼՔ, US

   15927  21.01.2030 ԻմՔլոն ԼԼՔ, US

   15928  21.01.2030 ԻմՔլոն ԼԼՔ, US

   15959  02.03.2030 ՋիԹի Թայըր Փթե. Լթդ., SG

   16037  17.02.2030 Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

   16038  18.02.2030 Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

   16054  19.03.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

   16084  12.03.2030 Խաչատուր Բալասանյան, Երևան, Մանուշյան 70, AM

   16093  14.01.2030 Ռուսալինա Լյուդմիլա Վոլոդիմիրիվնա, UA

   16137  03.03.2030 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   16254  19.03.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

   16486  04.02.2030 ԷյչՓի Հյուլիթ Փեքարդ Գրուփ ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, US

   16522  09.07.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա

     ( նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   16523  09.07.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

     ( նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   17101  13.05.2030 Դայջեո Սքոթլանդ Լիմիթեդ, GB

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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№ 02/2 
1 7 .02 . 2020

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61C 17/00          3364  A

A61C 5/00           3364  A

C11D 3/00           3365  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 02/2 
1 7 .02 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2332
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5649
73 (1) Իրավատեր  «Գետափի գինու գործարան» 
ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դավիթ 
Մանվելի Ղազարյան, ՀՀ, ք. Երևան, Պուշկին 
21/3, բն. 26, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.01.2020

____________________

Գրանցում No 2333
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30165
73 (1) Իրավատեր    «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դավիթ 
Մանվելի Ղազարյան, ՀՀ, ք. Երևան, Պուշկին 
21/3, բն. 26, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        29.01.2020

____________________

Գրանցում No 2334
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 27432
73 (1) Լիցենզատու  «Մարինկա» ՍՊԸ, Երևան, 
Շենգավիթ թղմ, Չեխովի փող. 56, բն. 51, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Կայծ Լայն» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. 
Երևան, Շենգավիթ Մանանդյան փ. 33/18, AM
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

  Հանրապետություն
Գրանցված է          30.01.2020

____________________

Գրանցում No 2335
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 27432
73 (1) Լիցենզատու   «Մարինկա» ՍՊԸ, Երևան, 
Շենգավիթ թղմ, Չեխովի փող. 56, բն. 51, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Մուլտի Քաստ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
ք. Երևան, Քուչակի թ. 48 55,  AM
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          30.01.2020

____________________

Գրանցում No 2336
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 27432
73 (1) Լիցենզատու   «Մարինկա» ՍՊԸ, Երևան, 
Շենգավիթ թղմ, Չեխովի փող. 56, բն. 51, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ՄԵԳԱԹԻՎԻ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
ք. Երևան, Ա. Խաչատրյան 29 52, AM
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          30.01.2020

____________________

Գրանցում No 2337
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24590
73 (1) Իրավատեր  Արմինե Վոլոդյայի Սարգսյան, 
Երևան, Ռուբինյան 8 շենք, բն. 46, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Լևոն Ռոբերտի 
Ղազարյան, ք. Երևան, Սարի թաղ, 8 շարք, 
տուն 135, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          01.02.2020

____________________
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№ 02/2 
1 7 .02 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

    474 U         29.07.2019
    499 U         20.07.2019
    198 U         05.02.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3053   15.07.2019
3161   11.07.2019
3233   02.07.2019
3234                 02.07.2019
2450                 26.01.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



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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№ 02/2 
1 7 .02 . 2020

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01 (11) 3364 (13) A
A61C 17/00
A61C 5/00

(21) AM20190127 (22) 31.10.2019
(72) Гайк Мкртчян (AM), Борис Баласанян (AM) 
(73) Гайк Мкртчян, 0012, Ереван, Овсепа Эмина 
80, кв. 19 (AM) 
(54) Стоматологический ультразвуковой нако-
нечник
(57) Изобретение относится к медицинской 
технике, в частности, к стоматологическим 
инструментам, и может быть использовано 
в случаях чистки, лечения и осуществления 
ирригации корневых каналов зубов.

Стоматологический ультразвуковой нако-
нечник содержит корпус, соосно установленные 
в нем излучатель ультразвуковых вибраций и 
волновод, а также выполненное в излучателе 
и в волноводе центральное отверстие. В конце 
наконечника выполнено средство фиксации 
инструмента. В конце волновода, на его 
внешней поверхности выполнена проточка, 
предусмотренная для ключа, фиксирующего 
волновод. На конечной части волновода 
выполнена внешняя резьба и соответствующая 
диаметру инструмента выемка, выполненная 
соосно центральному отверстию. Средство 
фиксации инструмента выполнено в виде цанги, 
установленной с возможностью прикрепления к 
резьбе.

Повышается надежность прикрепления 
и износостойкость стоматологического 

инструмента, а также эффективность передачи 
ультразвуковых вибраций, сокращается время 
удаления и прикрепления инструмента, 3 ил.

____________________

(51) 2020.01 (11) 3365 (13) A
C11D 3/00

(21) AM20180087 (22) 01.08.2018
(72) Рузан Баятян (AM) 
(73) Рузан Баятян, 0054, Ереван, 4-ый 
микрорайон Нор Норка, 2-ой участок 38, кв. 
28 (AM), Лида Саакян, 0014, Ереван, Назарет 
Суренян 11б, кв. 34 (AM) 
(54) Моющее средство для бесконтактной 
мойки поверхностей транспортных средств
(57) Изобретение относится к бытовой 
химии, в частности, к моющим средствам 
для бесконтактной мойки поверхностей 
транспортных средств.

Моющее средство включает следующие 
компоненты, мас.%: гидроокись натрия 
– 12,5-14,0; анионные поверхностно-
активные вещества – 7,0-11,0; неионогенное 
поверхностно-активное вещество – 2,0-4,0; 
растворитель – 3,0-5,0; комплексообразователь 
– 3,0-5,0; ингибитор коррозии – 8,0-11,0, 
пенообразователь – 3,0-5,0, краситель – 
0,02-0,03; ароматизатор – 0,1-0,3 7 и вода – 
остальное. 

Расширяется ассортимент моющих средств 
для бесконтактной мойки поверхностей 
транспортных средств.                      

____________________

Сведения о выданных патентах
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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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