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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) 2018.01 (11) 3218 (13) A
C01B 33/00
C01G 9/00

(21) AM20170026 (22) 28.02.2017
(72) Վոլոդյա Վազգենի Բաղրամյան (AM), 
Անահիտ Ալեքսանի Սարգսյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Վազգենի Բաղրամյան, 0060, 
Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղ. 5, բն. 28 
(AM), Անահիտ Ալեքսանի Սարգսյան, 0082, 
Երևան, Կիլիկիա թաղ., Սիսվանի 34 (AM) 
(54) Վիլեմիտի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ցինկի օրթոսիլիկատի՝ վիլեմիտի ստացման 
եղանակին, որն օգտագործվում է տեխնիկայի 
տարբեր բնագավառներում որպես օպտիկա-
կան նյութ:

Ցինկի աղի լուծույթը խառնում են 
ցինկի օքսիդի հետ՝ 1:(1-1,2) մոլային 
հարաբերակցությամբ, ապա տաքացման 
պայմաններում միկրոալիքային ճառագայթ-
ների ազդեցության տակ փոխազդում են 
ալկալիական մետաղի սիլիկատի լուծույթի 
հետ: Ստացված խառնուրդից հեռացնում են 
հեղուկ ֆազը, նստվածքը լվանում են, ապա 
ջերմամշակում: Որպես ցինկի լուծելի աղ 
օգտագործում են ցինկի հալոգենիդներ, ցինկի 
սուլֆատ կամ ցինկի նիտրատ, իսկ որպես 
ալկալիական մետաղի սիլիկատ՝ նատրիումի 
կամ կալիումի մետասիլիկատ:

Պարզեցվում է ցինկի օրթոսիլիկատի՝ 
վիլեմիտի ստացման եղանակը:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3219 (13) A
C01B 33/00
C01G 25/00

(21) AM20170028 (22) 28.02.2017
(72) Վոլոդյա Վազգենի Բաղրամյան (AM), 
Անահիտ Ալեքսանի Սարգսյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Վազգենի Բաղրամյան, 0060, 
Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղ. 5, բն. 28 
(AM), Անահիտ Ալեքսանի Սարգսյան, 0082, 
Երևան, Կիլիկիա թաղ., Սիսվանի 34 (AM) 
(54) Ցիրկոնի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը  վերաբերում է անօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ ցիրկոնիումի 
սիլիկատի՝ ցիրկոնի ստացման եղանակին, 

որն օգտագործվում է տեխնիկայի տարբեր 
բնագավառներում որպես օպտիկական  նյույթ:

Ցիրկոնիումի աղի լուծույթը տաքացման 
պայմաններում միկրոալիքային ճառագայթ-
ների ազդեցության  տակ փոխազդում են 
ալկալիա կան մետաղի սիլիկատի լուծույթի 
հետ: Ստացված խառնուրդից հեռացնում են 
հեղուկ ֆազը, նստվածքը լվանում են, ապա 
ջերմամշակում, համաձայն գյուտի՝ մինչև 
փոխազդումը ցիրկոնիումի լուծելի աղի և 
ալկալիական մետաղի սիլիկատի լուծույթներն 
ակտիվացնում են՝ անցկացնելով դրանք 
4-6մ/վ արագությամբ 1000-1200 կԱ/մ լարման  
էլեկտրամագնիսական  դաշտի միջով, իսկ 
ակտիվացրած լուծույթները փոխազդման մեջ 
են դնում ակտիվացումից անմիջապես հետո:

Պարզեցվում է ցիրկոնիումի սիլիկատի՝ 
ցիրկոնի ստացման եղանակը:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3220 (13) A
C04B41/00
B64G1/00

(21) AM20170027 (22) 28.02.2017
(72) Վոլոդյա Բաղրամյան (AM), Անահիտ 
Սարգսյան (AM), Վաչագան Հարությունյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Բաղրամյան, 0060, Երևան, Ավան, 
Իսահակյան թաղ., 5, բն. 28 (AM), Անահիտ 
Սարգսյան, 0082, Երևան, Կիլիկիա թաղ., 
Սիսվանի 34 (AM), Վաչագան Հարությունյան, 
0033, Երևան, Գյուլբենկյան 19/1, բն. 19 (AM) 
(54) Ջերմակարգավորիչ ծածկանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է տիեզերական նյու-
թա գիտությանը, մասնավորապես՝ ջերմա  կար-
գավորիչ   ծածկանյութերի   բաղա դրակազմին:

Ջերմակարգավորիչ ծածկանյութը ներա-
ռում է ալկալիական մետաղի սիլիկատի 
ջրային լուծույթ և ակտիվացրած ցիրկոնիումի 
սիլիկատ, բաղադրամասերի հետևյալ հարա-
բերակցությամբ. զանգվ. % ալկալիական 
մետաղի սիլիկատի ջրային լուծույթ՝ 46,0-
58,0, ակտիվացված  ցիրկոնիումի սիլիկատ՝ 
42,0-54,0, ընդ որում ցիրկոնիումի սիլիկատը 
տաքացման պայմաններում միկրոալիքա-
յին ճառագայթների ազդեցության տակ 
ակտիվացրած ցիրկոնիումի սիլիկատ է:

Բարձրացվում է ծածկանյութի ամրությունը:
 ____________________
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(51) 2018.01  (11) 3221 (13) A
C09D 5/00
C09D 1/00
B64G 1/00

(21) AM20170029 (22) 28.02.2017
(72) Վոլոդյա Բաղրամյան (AM), Անահիտ 
Սարգսյան (AM), Վաչագան Հարությունյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Բաղրամյան, 0060, Երևան, Ավան, 
Իսահակյան թաղ., 5, բն. 28 (AM), Անահիտ 
Սարգսյան, 0082, Երևան, Կիլիկիա թաղ., 
Սիսվանի 34 (AM), Վաչագան Հարությունյան, 
0033, Երևան, Գյուլբենկյան 19/1, բն. 19 (AM) 
(54) Ջերմակարգավորիչ ծածկանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է տիեզերական նյու-
թագիտությանը, մասնավորապես՝ ջերմա կար-
գավորիչ ծածկանյութերի բաղադրակազմին:

Ջերմակարգավորիչ ծածկանյութը ներա-
ռում է ալկալիական մետաղի սիլիկատի 
ջրային լուծույթ և ակտիվացրած ցինկի 
սիլիկատ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ. զանգվ. % ալկալիական 
մետաղի սիլիկատի ջրային լուծույթ՝ 46,0-
58,0, ակտիվացված ցինկի սիլիկատ՝ 42,0-
54,0, ընդ որում ցինկի սիլիկատը տաքացման 
պայմաններում միկրոալիքային ճառագայթ-
ների ազդեցության տակ ակտիվացրած ցինկի 
սիլիկատ է:

Բարձրացվում է ծածկանյութի ամրությունը:
____________________

(51) 2018.01 (11) 3222 (13) A
G01N 23/00

(21) AM20170021 (22) 24.02.2017
(72) Հենրիկ Դրմեյան (AM), Գևորգ Հակոբյան (AM) 
(73) Հենրիկ Ռուբենի Դրմեյան, 3113, Գյումրի, 
Մեքենա վարների փող., տուն 107 (AM) 
(54) Միաբյուրեղում դիսլոկացիաների գենե-
րացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ճշգրիտ 
սարքաշինության բնագավառին և կարող է 
օգտագործվել ռենտգենյան ինտերֆերաչափի 
բլոկում դիսլոկացիաներ գեներացնելու համար: 

Ըստ միաբյուրեղում դիսլոկացիաների 
գեներացման եղանակի միաբյուրեղը ճկում 
են քառահեն սեղմիչով՝ բեռնվածության 
կիրառմամբ: Միաբյուրեղի մակերևույթին 
կատարում են գծային խազ: Միաբյուրեղի 
ճկումն իրականացնում են անընդհատ 
բեռնվածության կիրառմամբ, ապա տեղադրում 

են թրծատուփավոր վառարանում և պահում 
600-700°C ջերմաստիճանում, մինչև միա-
բյուրեղում դիսլոկացիաների գեներացման 
առաջացումը: Որպես միաբյուրեղ վերցնում են 
ռենտգենյան ինտերֆերաչափի բլոկ: 

Ապահովվում է պատրաստի ռենտգենյան 
ինտերֆերաչափի բլոկի մեջ դիսլոկացիաների 
գեներացման առաջացումը, 5 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3223 (13) A
G01N 33/00
G01N 21/00

(21) AM20180067 (22) 31.05.2018
(72) Գրետա Ռաֆայելի Ուլիխանյան (AM), 
Նաիրա Բաբկենի Չիչոյան (AM), Հասմիկ 
Միքայելի Գալստյան (AM) 
(73) Գրետա Ռաֆայելի Ուլիխանյան, 0079, 
Երևան, Ա. Միկոյան 25, բն. 18 (AM), Նաիրա 
Բաբկենի Չիչոյան, 0062, Երևան, Ավան, 
Շահինյան 95, բն. 15 (AM), Հասմիկ Միքայելի 
Գալստյան, 0028, Երևան, Օրբելի եղբայրների 
33ա, բն. 2 (AM) 
(54) Դեղաբույսում ֆլավանոիդների գումա-
րային պարունակության որոշման սպեկտրա-
ֆոտոմետրիկ եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական 
քիմիային և կարող է կիրառվել (Ziziphora 
clinopodioides Lam.) դեղաբույսում ֆլավա-
նոիդների գումարային պարունակության 
սպեկտրաֆոտոմետրիկ եղանակով որոշման 
համար: 

Ստանում են ֆլավոնոիդների ջրա-
սպիրտային լուծամզուքը (էքստրակտը), 
չափում են ֆլավոնոիդների ջրասպիրտային 
լուծամզուքի օպտիկական խտությունը, 
ապա՝ ստանդարտի ֆլավոնոիդի կլանման 
տեսակարար ցուցանիշը  և բանաձևով հաշ-
վարկում են դեղաբույսում ֆլավոնոիդների 
բացարձակ պարունակությունը տոկոսներով: 
Որպես դեղաբույս օգտագործում է Ziziphora 
clinopodioides Lam. բույսը, որպես ստանդարտ՝ 
7-մեթիլ սուդախիթինը, իսկ որպես 
էքստրագենտ՝ 50%-անոց էթիլային սպիրտ, 
չափումը կատարում են ալիքի λ= 207 նմ 
երկարությամբ: Դեղաբույսում ֆլավոնոիդների 
գումարային պարունակությունը հաշվարկում 
են համաձայն ներկայացված բանաձևի:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ 1
 

10

№ 09/103 .09 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 01-01 (11) 465  (13) S 
(21) 20180017  (22) 11.04.2018
(72) Արա Արզումանյան (AM) 
(73) Արա Գրիգորի Արզումանյան (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Հրուշակ «Մսային» (5 տարբերակ)
(55) 

____________________

(51) 09-03 (11) 466 (13) S 
(21) 20180023  (22) 08.06.2018
(72) Արմեն Կազարյան (RU) 
(73) «Պրոիզվոդստվեննո-Տորգովոե Պրեդ-
պրիյատիե «Ֆաբրիկա Ուպակովկի» ՍՊԸ (RU) 
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Սննդամթերքի փաթեթավորման տուփ (9 
տարբերակ)
(55) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________
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№ 09/103 .09 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-03 (11) 467  (13) S 
(21) 20180024  (22) 08.06.2018
(72) Արմեն Կազարյան (RU) 
(73) «Պրոիզվոդստվեննո-Տորգովոե Պրեդ-
պրիյատիե «Ֆաբրիկա Ուպակովկի» ՍՊԸ (RU) 
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Խմորեղենի փաթեթավորման տուփ (2 
տարբերակ)
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/1 

03 .09 . 20 18

(210) 20180030 (111) 27801
(220) 16.01.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 16.01.2028
(730) «Էկոս» ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, 
AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր, համակարգիչներ, համակարգչային 
ծրագրեր, համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր, համակարգիչների կից սարքեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում), 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար, 
համակարգչային սարքավորումներ.  

դաս 41. տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների ոլորտում կրթական, հետազոտական 
ծրագրերի իրականացում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), մասնագիտական 
վերապատրաստում. 

դաս 42.  ծրագրային ապահովում, համա-
կարգչային համակարգերի կառավարման 
գործունեություն, տվյալների մշակում, ցանցում 
տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից 
գործունեություն, վեբ-պորտալների հետ կապ-
ված գործողություններ, որոնք ընդգրկված են 
42-րդ դասում։

____________________

(210) 20180031  (111) 27802
(220) 16.01.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 16.01.2028
(730) «ԱԲՖ» ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(442) 01.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր, համակարգիչներ, համակարգչային 
ծրագրեր, համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր, համակարգիչների կից սարքեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում), 
խա ղային ծրագրեր համակարգիչների համար, 
համակարգչային սարքավորումներ.  

դաս 41. տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների ոլորտում կրթական, հետազոտական 
ծրագրերի իրականացում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), մասնագիտական 
վերապատրաստում. 

դաս 42.  ծրագրային ապահովում, 
համակարգչային համակարգերի կառավարման 
գործունեություն, տվյալների մշակում, ցանցում 
տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից 
գործունեություն, վեբ-պորտալների հետ 
կապված գործողություններ, որոնք ընդգրկված 
են 42-րդ դասում։  

____________________

(210) 20180033 (111) 27803
(220) 16.01.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 16.01.2028
(730) «Էկոս» ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 
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(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր, համակարգիչներ, համակարգչային 
ծրագրեր, համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր, համակարգիչների կից սարքեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում), 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար, 
համակարգչային սարքավորումներ.  

դաս 41. տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների ոլորտում կրթական, հետազոտական 
ծրագրերի իրականացում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), մասնագիտական 
վերապատրաստում. 

դաս 42.  ծրագրային ապահովում, համա-
կարգչային համակարգերի կառավարման 
գործունեություն, տվյալների մշակում, ցանցում 
տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից 
գործունեություն, վեբ-պորտալների հետ 
կապված գործողություններ, որոնք ընդգրկված 
են 42-րդ դասում։

____________________

(210) 20180082 (111) 27804
(220) 23.01.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 23.01.2028
(730) «Շելբի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Քասախ 
24/15, Ա.Մարտիրոսյան 3/30, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

դաս 39. տուրիստական գործունեություն, 
ավիատոմսերի վաճառք:

____________________

(210) 20180083 (111) 27805
(220) 23.01.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 23.01.2028
(730) «Շելբի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Քասախ 
24/15, Ա.Մարտիրոսյան 3/30, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. 
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
____________________

(210) 20180224  (111) 27806
(220) 19.02.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 19.02.2028
(730) Համլետ Եղիազարյան, Երևան, Նար-
Դոսի 75, բն. 125, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, սպիտակ և թանաքագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. շինանյութի վաճառք:
____________________

(210) 20180233 (111) 27807
(220) 19.02.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 19.02.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20180234 (111) 27808
(220) 19.02.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 19.02.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20180249 (111) 27809
(220) 22.02.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 22.02.2028
(730) «ԱՌՏ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 4, 
բն. 98, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

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

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ավիափոխադրումներ. ավտոմեքենաների 
վար ձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
ավտոբուսային փոխադրումներ. զբոսանավերի 
ծառայություններ. փոխադրումներ բեռնա-
տար ավտոտրանսպորտով. փաթեթավորված 
բեռների առաքում. կրուիզների 
կազմակերպում. տրանսպորտային ծառա-
յություններ զբոսաշրջիկների համար. 
ապրանքների առաքում. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. տրանսպորտային 
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ծառայություններ. ճանապարհորդական 
շրջագայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրում-
ներ. ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում. տաքսի ծառայություն. ճանա-
պարհորդների փոխադրում. վա րորդ-
ների ծառայություններ. սուրհան դակային 
ծառայություններ (նամակների կամ 
ապրանքների առաքում). տրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում. ճանա-
պարհորդությունների ամրագրում:

____________________

(210) 20180297  (111) 27810
(220) 02.03.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 02.03.2028
(730) «ԷմԷռՏէ-Էկսպերտ Զարուբեժյե» ՍՊԸ, RU 
(442) 03.04.2018
(540) 

(526) «Клиника» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180298 (111) 27811
(220) 02.03.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 02.03.2028
(730) «ԷմԷռՏէ-Էկսպերտ Զարուբեժյե» ՍՊԸ, RU 
(442) 03.04.2018
(540) 

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

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

դաս 41. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180395 (111) 27812
(220) 15.03.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 15.03.2028
(730) «Արմդեկոր» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոսի 
36/14, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

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

դաս 6. մետաղական դռներ.
դաս 19. ոչ մետաղական պատուհաններ. ոչ 

մետաղական դռներ:
____________________

(210) 20180448 (111) 27813
(220) 26.03.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 26.03.2028
(730) Մեֆֆերտ ԱԳ Ֆարբվերկե, DE 
(442) 16.04.2018
(540) 
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(511) 
դաս 2.  ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և 
գեղարվեստական տպագրության համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180462 (111) 27814
(220) 27.03.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 27.03.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արշակ Շիրինյան, 
Կոտայքի մարզ, ք. Նոր Հաճն, Պարույր Սևակի 
թաղ., 4-րդ փ, տուն 29, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(526) «jewellery» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 14. թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
քարեր, մետաղներ և դրանցից պատրաստված 
զարդեր.

դաս 35.  թանկարժեք քարերի, մետաղների, 
ոսկերչական և արծաթյա զարդերի վաճառք:

____________________

(210) 20180528 (111) 27815
(220) 06.04.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 06.04.2028
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. բրենդի. օղի:

____________________

(210) 20180529 (111) 27816
(220) 06.04.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 06.04.2028
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. բրենդի. օղի:

____________________

(210) 20180531  (111) 27817
(220) 06.04.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 06.04.2028
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 02.05.2018
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(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. բրենդի. օղի:

____________________

(210) 20180533 (111) 27818
(220) 06.04.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 06.04.2028
(730) Դը Ուիլյամ Քարթըր Քամփնի, 
Մասաչուսեթս նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 25. մանկական հագուստ, մասնա-

վորապես՝ ներքնաշապիկներ, բոդիներ, 
գիշերազգեստներ, ննջազգեստներ, երկար 
գիշերանոցներ, պիժամաներ, ոտնաթաթերը 
ծածկող գիշերազգեստներ, սողավարտիքներ, 
T-աձև շապիկներ, մարմնի վերնամասի 
հագուստ, մարմնի ներքնամասի հագուստ, 
կարդիգաններ, սվիտերներ, կոմբինեզոններ, 
մանկական լայն կոմբինեզոններ, զգեստներ, 
կիպ կոմբինեզոններ, կիսագուլպաներ, 
զուգագուլպաներ, թաթմաններ, մանկա-
կան կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների, բոլորագլխարկներ, 
կեպիներ, գլխարկներ, մանկական փափուկ 
կոշիկներ, գուլպայանման կոշիկներ, բաղնիքի 
խալաթներ, կոշիկներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180537 (111) 27819
(220) 06.04.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 06.04.2028

(730) Սարգիս  Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 34. ծխախոտ:

____________________

(210) 20180566 (111) 27820
(220) 10.04.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 10.04.2028
(730) Աշոտ Սասունիկի Դավոյան, ք. Գյումրի, 
Հ. Սարգսյան 5, բն. 49, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(526) «Шашлычный двор», «Шашлычный двор» 
և «Շաշլիչնի դվոր» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորանային ծառայություններ. 
հանգստի գոտու՝ հանգստի տաղավարների 
տրամադրման ծառայություններ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180577  (111) 27821
(220) 11.04.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 11.04.2028
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.04.2018
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(540) 

(511) 
դաս 32.  ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, այդ 

թվում՝ գազավորված ըմպելիքներ և էներգետիկ 
ըմպելիքներ.  օշարակներ, խտանյութեր, 
փոշիներ և բաղադրություններ ըմպելիքների, 
այդ թվում՝ գազավորված և էներգետիկ 
ըմպելիքների պատրաստման համար.  
գարեջուր։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180633 (111) 27822
(220) 20.04.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 20.04.2028
(730) «Ցե-կվադրատ ամպեգա ասեթ մենեջմենթ 
Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

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

դաս 36.  ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից.  տարաժամկետ մար-
ման վարկեր.  ապահովագրության վիճակա-
գիրների ծառայություններ.  անշարժ 
գույքի վարձակալություն.  միջնոր դային 
գործունեություն.  վարկային գործա-

կալությունների ծառայություններ.  անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ 
իրականացնող գործակալությունների ծառա-
յություններ.  միջնորդություն անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններում.  
պարտքերի բռնագանձման գործակա-
լությունների ծառայություններ.  ապա-
հովագրման  միջնորդություն.  մաքսային 
միջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական 
ծառայություններ.  ապահովագրություն.  բան-
կային ծառայություններ.  անշարժ  գույքի  
գնահատում.  բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում.  փոխադարձ հիմնադրամ-
ների հիմնադրում.  կապիտալ ներդրումներ.  
երաշխավորություն.  դրամի փոխանակում.  
ճամփորդական վճարագրերի թողարկում. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ).  
պահպանում անկիզելի պահարաններում.  
դրամահավաքների և ստորագրահավաքների 
կազմակերպում.  փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում).  հարկային 
փորձաքննություն.  ֆինանսական գնահա-
տումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ, անշարժ գույք).  
ֆակտորինգ.  խնամակալական ծառա-
յություններ.  ֆինանսավորում.  ֆինան-
սական կառավարում.  փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց.  անշարժ  
գույքի  կառավարում.  բնակելի ֆոնդի 
կառավարում.  ապահովագրություն  հրդեհից.  
բնակարանների վարձակալություն.  ֆերմաների 
և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների 
վարձակալություն.  առողջության ապա-
հովագրություն.  ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից ծովում.  հիփոթեքային 
վարկեր.  խնայբանկեր.  ֆինանսական 
վարձակալություն.  բորսայական միջնոր-
դություն.  կյանքի ապահովագրություն.  
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ  
(անշարժ գույք).  ֆինանսական վերլուծու-
թյուն.  հնարժեք իրերի  գնահատում.  արվեստի  
ստեղծագործությունների  գնահատում.  
վճարա  գրերի  իսկության  ստուգում.  
խորհրդա տվություն ֆինանսական հարցերով.  
խորհրդատվություն ապահովագրության հար-
ցերով.  սպասարկում  վարկային  քարտերով.  
սպասարկում  դեբետ  քարտերով.  դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
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հաշվարկների համակարգով.  ֆինանսական 
տեղեկատվություն.  տեղեկատվություն ապա-
հովագրության հարցերով.  թանկարժեք  իրերի 
գնահատում.  դրամագիտական իրերի գնա-
հատում.  վարձակալական վճարների գան ձում.  
դրոշմանիշների գնահատում.  արժե թղթերի 
թողարկում.  արժեքավոր իրերի պահպանություն.  
բորսայական գնանշումներ.  վարկային  
քարտերի թողարկում.  գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք).  կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ.  
ֆինանսական հովանավորություն.  բան-
կային գործառնությունների առցանց  
իրականացում.  առևտրաարդյունաբերական 
գործունեության լուծարք (ֆինանսական 
ծառայություններ).  վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում.  ածխածնային 
վարկեր իրականացնելու միջնորդություն.  
անտառի ֆինանսական գնահատում.  բրդի 
ֆինանսական գնահատում.  վարկավորում 
գրավի դիմաց.  պահեստային հիմնադրամների 
ծառայություններ.  խնայողական հիմնա-
դրամն երի ծառայություններ.  միջնորդային 
ծառայություններ.  խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով.  շինարարական նախա-
գծերի   ֆինանսավորման   կազմակեր  պում.  
ֆինանսական տեղեկատվության տրա մադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով.  փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար.  հիմնադրամների 
տեղաբաշխում.  միջնորդական  գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ.  ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց.  պայմանական ազատվածների 
համար երաշխավորման ծառայություններ.  
տարբեր մասնագետների համատեղ 
աշխատանքի համար գրասենյակների 
վարձույթ.  ֆինանսական գնահատում մրցույթի 
հայտերի վերաբերյալ։

____________________

(210) 20180645 (111) 27823
(220) 25.04.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 25.04.2028
(730) Գյուլբահար Թբեքոու Ինթրնեյշնլ Էֆզեթի, 
AE 

(442) 16.05.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա-
գլանակներ. ծխելու պիտույքներ. լուցկիներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180682 (111) 27824
(220) 04.05.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 04.05.2028
(730) Դավիթ Հովհաննիսյան, Երևան, Մազ-
մանյան 5, բն. 60, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(526) «ՔԱՅԼ ԱՐԱ» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, մոխրագույն, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 28. խաղալիքներ, տնային խաղեր, 
խաղեր, սեղանի խաղեր, խաղաթղթեր:

____________________

(210) 20180775  (111) 27825
(220) 18.05.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 18.05.2028
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(730) Եվրո-Ասիական ֆոնդային բորսաների 
միություն, Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5 բ, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

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

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում: 

____________________

(210) 20180794 (111) 27826
(220) 22.05.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 22.05.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե 
Հարությունյան, Արմավիրի մարզ, ք. 
Վաղարշապատ, Աթարբեկյան 20ա/13, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. մշակված ընկույզներ. 
չամիչ. չիր. մշակված մրգերի, ընկույզների կամ 
չամիչի խառնուրդներ. մշակված սերմեր:

____________________

(210) 20180832 (111) 27827
(220) 25.05.2018 (151) 21.08.2018
   (181) 25.05.2028
(730) «Ջենեսիս» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան փ., շ. 
4/5, տարածք 2, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

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

դաս 35. ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ 
և մանրածախ առևտուր.

դաս 43.  ալկոհոլային խմիչքների 
ապահովման ծառայություններ, ռեստորանային 
ծառայություններ, սրճարանների 
ծառայություններ, բարերի ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171150  (111) 27828
(220) 02.08.2017 (151) 31.08.2018
   (181) 02.08.2027
(730) Ժիրայր Ավանյան, Երևան, Չարենցի 24, 
բն. 15, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171354  (111) 27829
(220) 22.09.2017 (151) 31.08.2018
   (181) 22.09.2027
(730) «Հայման գրուփ» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 
61 Ա, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. չոր 

շինարարական խառնուրդներ:
____________________

(210) 20171525  (111) 27830
(220) 01.11.2017 (151) 31.08.2018
   (181) 01.11.2027
(730) «Ալֆա-Ֆարմ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 
1/68, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(526) «COSMETICS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(C/85 M/20 Y/40 K/0) և գազարագույն (C/0 M/60 
Y/65 K/0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ 
ներառված 3-րդ դասում:

դաս 35. վաճառք:
____________________

(210) 20171664  (111) 27831
(220) 29.11.2017 (151) 31.08.2018
   (181) 29.11.2027
(730) «Բետա» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 94, 
բն. 30, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «PASTRAMI» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. մասնավորապես՝ 
սննդային սպիտակուցներ. կարագ. կակաոյի 
յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). 
սերուցքային կրեմ. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար. եգիպտացորենի 
սննդային յուղ. արևածաղկի սննդային յուղ. 
քնջութի սննդային յուղ. մարգարին. լեցիտին 
խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. խտացրած կաթ. 
կաթի փոշի. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). 
արաժան (կաթնաթթվային խմորումով մերված 
կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ). սերուցք 
(կաթնամթերք). հարած սերուցք. յոգուրտ. 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային կոկտեյլներ. կաթնային 
շիճուկ. պանիրներ. գետնընկույզի յուղ. 
կտավատի յուղ խոհարարական նպատակների 
համար. սոյայի ձեթ սննդի համար. ջրիմուռ ների 
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
մրգային դոնդող. սննդային դոնդող. մսային 
դոնդող. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
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անկենդան խեցգետնանմաններ. անկենդան 
խեցգետիններ. անկենդան ծովատառեխ. 
օմարներ (անկենդան). լանգուստներ 
(անկենդան). ձկան սուկի. անկենդան 
ձուկ. անկենդան ոստրեներ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. զեյթունի սննդային յուղ. անկենդան 
սարդինա ձուկ. սաղմոն(անկենդան). 
խխունջներ (անկենդան). թյուննոս (անկենդան). 
սղոցաձև ծովամորեխներ (անկենդան). 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս. 
մանր ծովախեցգետիններ (անկենդան). 
ձկան մուսեր. խխունջի ձվեր. ձկան խավիար 
(մշակված). խավիար. ձկան պահածոներ. 
աղը դրած ձուկ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. ձվի սպիտակուց. 
ձվի դեղնուց. շրդանային մակարդներ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն. 
խոզապուխտ. կրոկետներ. բեկոն. նրբերշիկ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). աղը դրած 
միս. խոզի սննդային ճարպ. ենթամթերքներ. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. լյարդ. խոզի միս. յակիտորի. բուլգոգի 
(կորեական մսային ճաշատեսակ). բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. արգանակի խտածոներ. 
ապուրներ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). լյարդի պաշտետներ. 
մսի պահածոներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. պահածոյացված մրգեր. 
մրգային պահածոներ. պահածոյացված 
հատապտուղներ. շաքարած մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. խուրմա. չամիչ. 
սառեցրած մրգեր. մրգային աղցաններ. 
մրգակեղև. խնձորի խյուս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. լոռամրգի խյուս. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). պտղամիս. կարտոֆիլի 
չիպսեր. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
բանջարեղենի պահածոներ. ջերմային մշակման 

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

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

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

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յություններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). ֆիզիկական 
դաստիարակություն. հանգստի կազմակերպում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. երաժշտասրահների 
ներկայացումներ. նվագախմբերի ծառա-
յություններ. շոու ծրագրեր. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու-
թյուն). կոլոքվիումների կազմակերպում և 
անցկացում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. դիսկոտեկների ծառայություններ. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով.  

քննությունների անցկացում. տեղեկատվություն 
զվարճության հարցերով. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). հանգստի բազաների 
ծառա յություններ (զվարճություններ). 
թա տերա կա նացված ներկայացումներ. կինո-
դահլիճների ծառայությունների տրամա-
դրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. տեսաֆիլմերի վարձույթ. 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ. 
սպորտային միջոցառումների ժամկետների 
պլանավորում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում.  
կրկնօրինակում. պարահանդես ների կազմա-
կերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). սցե-
նարներ գրելու ծառայություններ, բացառու-
թյամբ գովազդայինից. տեսագրությունների 
մոնտաժում. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
ժամանցի նպատակով. մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). 
դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. մասնա-
գիտական վերապատրաստում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ.

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

____________________

(210) 20171716  (111) 27832
(220) 05.12.2017 (151) 31.08.2018
   (181) 05.12.2027
(730) «Էֆլան 1» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 22ա, 
բն. 18, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

դաս 35. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն):

____________________

(210) 20171717  (111) 27833
(220) 05.12.2017 (151) 31.08.2018
   (181) 05.12.2027

(730) «Էֆլան 1» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 22ա, 
բն. 18, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

դաս 35. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն): 

____________________

(210) 20171746  (111) 27834
(220) 11.12.2017 (151) 31.08.2018
   (181) 11.12.2027
(730) Շանհայ Յու Ֆլայ Միլքի Ուեյ Թեքնոլըջի 
Քո., Լթդ, CN 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 35. արտաքին գովազդ, հեռուս-

տա գովազդ, ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով, 
ներմուծման-արտահանման գործա կա-
լու թյունների ծառայություններ, վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար, 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ, տեղեկատվության կանոնա-
կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, երաշխավորների 
որոնում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20180010  (111) 27835
(220) 10.01.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 10.01.2028
(730) Վանդեմորտելե Լիփիդս ՆՎ, BE 
(442) 16.02.2018
(540) 

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

դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
բանջարեղենային գի (բուսական յուղերի 
խառնուրդ). էմուլսիա սննդային յուղերի, 
կարագի և դրանց փոխարինիչների հիմքի վրա. 
մարգարին.

դաս 30. սոուսներ (համեմունքներ). 
համեմունքներ աղցանների համար. մայոնեզ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180072  (111) 27836
(220) 23.01.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 23.01.2028
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(526) «SINGLE CASK» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. վիսկի։
____________________

(210) 20180118  (111) 27837
(220) 29.01.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 29.01.2028
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(526) «SINGLE CASK» արտահայտությունը և շշի 
ձևն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. վիսկի։
____________________

(210) 20180147  (111) 27838
(220) 02.02.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 02.02.2028
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
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(442) 16.02.2018
(540) 

(526) Բացի «IJEVAN», «ԻՋԵՎԱՆ» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, ոսկեգույն, մարմնագույն և 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20180148  (111) 27839
(220) 02.02.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 02.02.2028
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) Բացի «IJEVAN», «ԻՋԵՎԱՆ» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնություն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, ոսկեգույն, մարմնագույն և 
բալագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20180149  (111) 27840
(220) 02.02.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 02.02.2028
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) Բացի «IJEVAN», «ԻՋԵՎԱՆ» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնություն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, ոսկեգույն, մարմնագույն և 
մուգ կա պույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________
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(210) 20180150  (111) 27841
(220) 02.02.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 02.02.2028
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) Բացի «IJEVAN», «ԻՋԵՎԱՆ» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, ոսկեգույն, մարմնագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20180280 (111) 27842
(220) 28.02.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 28.02.2028
(730) Դավիթ Պողոսյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Ջրվեժ, տուն 12, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

(526) «MADE IN ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 20. արձաններ, կիսանդրիներ 

փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից, 
ոչ մետաղական սնդուկներ, շրջանակներ, 
շրջանակաձողեր նկարների համար.

դաս 35. փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստ մասսայից արձանների, 
կիսանդրիների, հուշանվերների վաճառք. 
ապրանքների ցուցադրում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). վաճառա-
սեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում:

____________________

(210) 20180285 (111) 27843
(220) 01.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 01.03.2028
(730) Սի.Փի Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ 
Սի.Վի., NL 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

օնկոլոգիական հիվանդությունների բուժման 
համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20180289 (111) 27844
(220) 01.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 01.03.2028
(730) Վայեթ ԼԼՔ, US 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

օնկոլոգիական հիվանդությունների բուժման 
համար:  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180293 (111) 27845
(220) 02.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 02.03.2028
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.03.2018
(540) 

(526) «TOBACCO OF LONDON LTD» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մոխրագույն, մուգ և բաց կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
սիգարներ. սիգարիլներ. ծխախոտ ինքնա-
փաթթուկ սիգարետների համար. ծխախոտ 
ծխամորճերի համար. ծխախոտային 
արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180360 (111) 27846
(220) 07.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 07.03.2028
(730) Աբիոգեն Ֆարմա Ս.պ.Ա., IT 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20180361  (111) 27847
(220) 07.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 07.03.2028
(730) Աբիոգեն Ֆարմա Ս.պ.Ա., IT 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20180393 (111) 27848
(220) 15.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 15.03.2028
(730) «Մագմա պլյուս» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 
Գիտավան ՖՀԻ 7/1, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. օդի բուրավետիչներ. ժավելաջուր. 

անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների, 
մաքրման համար. օճառներ. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. 
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պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկա-
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
լվացող միջոցներ, բացառությամբ արդյունա-
բերական և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. շամպուններ՝ ոչ բուժական:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20180423 (111) 27849
(220) 22.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 22.03.2028
(730) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(526) «1919» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. բարձրագույն կրթության և 
գիտական գործունեության իրականացում:

____________________

(210) 20180464 (111) 27850
(220) 27.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 27.03.2028
(730) «Երևանում ուռուցքաբանության ֆրան-
սիա կան ինստիտուտ» ՍՊԸ, Երևան, Ազա-
տության 14/2, AM 

(442) 16.04.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կարմիր, նարնջագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
____________________

(210) 20180471  (111) 27851
(220) 28.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 28.03.2028
(730) Վայեթ ԼԼՔ, US 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

օնկոլոգիական հիվանդությունների բուժման 
համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180472  (111) 27852
(220) 28.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 28.03.2028
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեն նոստյու  «Գազ Կոնսալտինգ», RU 
(442) 16.04.2018
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գունով:
(511) 

դաս 9. տրանսպորտային միջոցների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա.  հսկողության էլեկտրական և 
էլեկտրոնային սարքավորումներ.  էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ.  էլեկտրո-
նային ազդանշանների կերպափոխիչներ.  
տրանզիստորներ (էլեկտրոնիկա). էլեկտրա-
կան կերպափոխիչներ.  նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար (նավակողային համակարգիչներ).  
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրական և 
էլեկտրոնային).  կառավարման վահաններ 
(էլեկտրականություն).  տրանսպորտային 
միջոց ների ավտոմատ կառավարման սարքեր։ 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180478 (111) 27853
(220) 29.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 29.03.2028
(730) «Ինսի-Նտկ» ՍՊԸ, ՀՀ Լոռու մարզ, գ. 
Հոբարձի 3/10, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(526) «100% NATURAL» և «ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կանաչ, կարմիր և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 5.  հիվանդությունների  կանխարգելման 

համար նախատեսված կենսաբանական ակտիվ 
հավելումներ։

____________________

(210) 20180492 (111) 27854
(220) 30.03.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 30.03.2028
(730) «Իքս այս» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնակաբերդի 
խճ. 3, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություն-
ներ, ռեստորանների ծառայություններ, 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ, խորտկարանների ծառայու-
թյուններ, բարերի  ծառայություններ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20180518  (111) 27855
(220) 05.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 05.04.2028
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 
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(526) «ԲԻՐՔՈՅԻՆ», «BEERCOIN», «БИРКОИН» 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20180521  (111) 27856
(220) 06.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 06.04.2028
(730) «Ինտերնացիոնալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 16, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ սրճարանների ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, 
ռես տորանների ծառայություններ, բարերի  
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180527  (111) 27857
(220) 06.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 06.04.2028
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր, ջերմային 

մշակման ենթարկված մրգեր, չրեր.
դաս 30. սուրճ, համեմունքներ, թեյ.
դաս 32. գարեջուր, ոչ ալկոհոլային 

խմիչքներ, ոչ գազավորված ըմպելիքներ, 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), գազավորված 
ջուր:

____________________

(210) 20180557 (111) 27858
(220) 09.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 09.04.2028
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ գինի, կոնյակ, բրենդի, օղի:
____________________

(210) 20180573 (111) 27859
(220) 11.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 11.04.2028
(730) «Պերսոնա գրատա» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 2, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ փիրուզա գույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ:
____________________

(210) 20180574 (111) 27860
(220) 11.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 11.04.2028
(730) «Պերսոնա գրատա» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 2, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

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

դաս 35. գովազդ: 
____________________

(210) 20180575 (111) 27861
(220) 11.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 11.04.2028
(730) «Պերսոնա գրատա» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 2, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

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

դաս 41. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. կինոֆիլմերի 
վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ:

____________________

(210) 20180583 (111) 27862
(220) 12.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 12.04.2028
(730) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

հորմոնալ պատրաստուկներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180586 (111) 27863
(220) 13.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 13.04.2028
(730) «Արմֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Արտաշիսյան 
2-րդ նրբ. , տ.  9, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

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

դաս 31. թարմ բանջարեղեն:
____________________

(210) 20180603 (111) 27864
(220) 17.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20180604 (111) 27865
(220) 17.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 5.  դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20180605 (111) 27866
(220) 17.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։ 

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20180606 (111) 27867
(220) 17.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20180607 (111) 27868
(220) 17.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20180609 (111) 27869
(220) 17.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական սարքեր և հարմա-

րանքներ դեղագործական ապրանքների 
ներարկման համար։ 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180610  (111) 27870
(220) 17.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
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(540) 

(511) 
դաս 10.  բժշկական սարքեր և հարմա-

րանքներ դեղագործական ապրանքների 
ներարկման համար։

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20180611  (111) 27871
(220) 17.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական սարքեր և հարմա-

րանքներ դեղագործական ապրանքների 
ներարկման համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180612  (111) 27872
(220) 17.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 10.  բժշկական սարքեր և հարմա-

րանքներ դեղագործական ապրանքների 
ներարկման համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180622  (111) 27873
(220) 19.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 19.04.2028
(730) «Ռոբերտո պլյուս»  ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի 43, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(526) Բացի «Sunny Queen» արտահայտու թյու-
նից, մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, բաց կապույտ, երկնագույն, դեղին, սպի-
տակ և վար դագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180627  (111) 27874
(220) 19.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 19.04.2028
(730) «Եղեգնաձորի պահածոների գործարան» 
ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավար 34, 
AM 
(442) 02.05.2018
(540) 
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(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ.  

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ).  դոնդող.  սննդային 
ճարպեր.  անկենդան անձրուկներ (անչոուս).  
գետնընկույզի յուղ.  կարագ.  կակաոյի սննդային 
յուղ.  կոկոսի յուղ (կարագ).  սերուցքային 
կրեմ.  ձվի սպիտակուց.  արյունախառն 
երշիկ.  արգանակներ.  բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար.  խավիար.  
պահածոյացված մրգեր.  երշիկեղեն.  կար-
տոֆիլի չիպսեր.  թթու կաղամբ.  չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ.  կանճրակի սննդային 
յուղ.  արգանակի խտածոներ.  մուրաբաներ.  
սառեցրած մրգեր.  ապուրներ.  չամիչ.  մանր 
վարունգ (թթու դրած).  պահածոյացված 
բանջարեղեն.  ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն.  չորացրած բանջարեղեն.  
սննդային յուղ.  սերուցք (կաթնամթերք).  
պանիրներ.  շաքարած մրգեր.  կրոկետներ.  
անկենդան խեցգետնանմաններ.  խուրմա.  
կաթ.  անկենդան խեցգետիններ.  ձկան 
սուկի.  շրդանային մակարդներ.  ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր.  մրգային 
դոնդող.  պտղամիս.  միս.  անկենդան ձուկ.  
սննդային դոնդող.  մսային դոնդող.  որսամիս.  
կոճապղպեղի մուրաբա.  պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար.  ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.  
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար.  անկենդան ծովատառեխ.  օմարներ 
(անկենդան).  եգիպտացորենի սննդային 
յուղ.  սննդային յուղ արմավենու կորիզից.  
քնջութի սննդային յուղ.  անկենդան ոստրեներ.  
ձկան սննդային սոսինձ.  խոզապուխտ.  ձվի 
դեղնուց.  յոգուրտ.  բանջարեղենի ապուրներ.  
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար.  մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).  
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք).  կումիս (կաթնային 
ըմպելիք).  կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ.  կաթնային շիճուկ.  կաթնամթերք.  
լանգուստներ (անկենդան).  բեկոն.  
պահածոյացված ոսպ.  մարգարին.  մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից).  սննդային ոսկրածուծ.  
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան.  
կակղամորթներ անկենդան.  արմավենու 
սննդային յուղ.  մշակված ընկույզներ.  ձվեր.  ձվի 
փոշի.  լ յարդի պաշտետներ.  պահածոյացված 

սոխ.  պահածոյացված ձիթապտուղ.  զեյթունի 
սննդային յուղ.  սննդային ոսկրայուղ.  
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար.  մանրաթթու.  պահածոյացված 
սիսեռ.  նրբերշիկ.  աղը դրած միս.  
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար.  տոմատի խյուս.  բանջարեղենային 
աղցաններ.  խոզի սննդային ճարպ.  
մրգային աղցաններ.  անկենդան սարդինա 
ձուկ.  սաղմոն (անկենդան).  կենդանական 
սննդային ճարպեր.  թյուննոս (անկենդան).  
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.  
արևածաղկի սննդային յուղ.  ենթամթերքներ.  
պահածոյացված գետնասնկեր.  ընտանի 
թռչուն (անկենդան).  մրգակեղև.  ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար.  ծեծած 
նուշ.  մշակված գետնընկույզ.  պահածոյացված 
սնկեր.  կոկոսի յուղ.  կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ.  պահածոյացված լոբազգիներ.  լյարդ.  
ձկան հիմքով սննդամթերք.  մրգային 
չիպսեր.  խխունջներ (անկենդան).  սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր.  սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի.  սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան).  պահածոյացված 
ձուկ.  պահածոյացված միս.  մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան).  խխունջի 
ձվեր.  սոյայի շոռ.  հարած սերուցք.  խոզի 
միս.  ուտելի թռչնի բներ.  ձկան պահածոներ.  
ձկան ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.  
մրգային պահածոներ.  մսի պահածոներ.  
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ.  աղը դրած ձուկ.  
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).  
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ.  բանջարեղենի 
պահածոներ.  նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.  
կարտոֆիլի փաթիլներ.  խնձորի խյուս.  
լոռամրգի մրգանույշ.  թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից).  հումուս (ածիկա սիսեռից).  
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.  թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով.  կաթնաշոռ.  
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով).  սոյայի կաթ.  
կաթնային կոկտեյլներ.  այվար (պահածոյացված 
պղպեղ).  արևածաղկի մշակված սերմեր.  ձկան 
մուսեր.  ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ.  բանջարեղենի 
մուսեր.  ձկան մշակված խավիար.  մշակված 
սերմեր.  սննդի համար պատրաստված հալվե-
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վերա.  պահածոյացված սխտոր.  պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ.  կտավատի 
սննդային յուղ.  ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր.  լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար.  կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար.  
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).  
խտացրած կաթ.  թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք).  արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ).  մածուն (թթվեցրած 
կաթ).  տոմատի մածուկ.  դդմիկի խավիար.  
բադրիջանի խավիար.  գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար.  նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար.  
բրնձի կաթ.  պահածոյացված արտիճուկ.  կաթի 
փոշի.  յակիտորի.  բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ).  շաքարապատված ընկույզներ.  
բուրավետացրած ընկույզներ.  մշակված պնդուկ.  
պահածոյացված հատապտուղներ.  գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից).  սոխի օղակներ.  ֆալաֆել.  
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար.  սառեցումով չորացրած միս.  
վարսակի կաթ.  բանջարեղենային սերուցքներ.  
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն.  
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ.  գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս).  
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ).  
ուտելի անկենդան միջատներ.  մշակված 
քաղցր եգիպտացորեն.  ընկույզի հիմքով 
հացին քսվող սնունդ.  կարտոֆիլի հիմքով 
խմորագնդիկներ.  նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար.  խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր).  սոյայի ձեթ 
սննդի համար.  կաթի փոխարինիչներ.  նուշի 
կաթ.  գետնընկույզի կաթ.  կոկոսի կաթ.  կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար.  
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով.  բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար.  
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով.  ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով.  բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.  
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ).  
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ.  մամլած 
մրգային խմոր.  յուբա (սոյայի ծնեբեկ).  սոյայի 
բլիթներ.  տոֆուի բլիթներ.

դաս 32.  ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ).  գարեջուր.  

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

____________________

(210) 20180628 (111) 27875
(220) 19.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 19.04.2028
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Զոհրաբի 
Գալստյան, Երևան, Ն. Չարբախ փ. 3, նրբ. 2, 
տուն 11, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(526) «travel» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կանաչ, վարդագույն, դեղին, մանու-
շա կագույն, նարնջագույն, սև, սպիտակ, կարմիր 
և բեժ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական ծառայություններ, 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20180635 (111) 27876
(220) 20.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 20.04.2028
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(526) «1951» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված մրգեր, ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր, չրեր.

դաս 30. սուրճ, համեմունքներ, թեյ.
դաս 32. գարեջուր, ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ, ոչ գազավորված ըմպելիքներ, 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), գազավորված 
ջուր.

դաս 33. գինիներ, բրենդի, օղի:
____________________

(210) 20180664 (111) 27877
(220) 27.04.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 27.04.2028
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու 

համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180681  (111) 27878
(220) 04.05.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 04.05.2028
(730) «Կատալեա ծաղիկների ստուդիա» ՍՊԸ, 
Երևան, Բաբայան 26 տ., AM 
(442) 16.05.2018
(540) 
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(526) «Flowers Art Studio» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ծաղիկների, ծաղկային փնջերի, 
կոմպոզիցիաների, փուչիկների, հարսանեկան 
պարագաների, հուշանվերների վաճառք.

դաս 42. ծաղիկներով, կոնֆետներով 
ձևավորումներ, հարսանեկան և տոնական 
թեմատիկ, ստեղծագործական ձևավորումներ:

____________________

(210) 20180753 (111) 27879
(220) 15.05.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 15.05.2028
(730) «Կոնստանտա» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների փ., շ. 65, բն. 30, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 7. կառավարման սարքեր վերելակների 

համար. ամբարձիչ սարքեր.
դաս 11. սարքեր օդի սառեցման համար. 

օդորակիչներ. շատրվաններ. դեկորատիվ 
շատրվաններ. օդափոխության կայանքներ և 
ապարատներ (օդի լավորակման).

դաս 16. գրատախտակներ.
դաս 19. հատակի մանրատախտակ. 

ակվարիումներ (կառուցվածքներ). սան-
դուղքներ, ոչ մետաղական. շինարարական 
խճանկարներ. մարմար. մանրահատակ. ոչ 
մետաղական միջնապատեր. պատուհանի 
փեղկավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. 
ոչ մետաղական սալիկներ պատերը 
երեսապատելու համար. ոչ մետաղական 
սալիկներ հատակների համար. դռների ոչ 
մետաղական փեղկեր. արձաններ քարից, 
բետոնից կամ մարմարից. արձանիկներ քարից, 
բետոնից կամ մարմարից. պատուհանի ապակի, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների 
պատուհանների համար նախատեսվածների. 

արծնապատ ապակի շենքերի համար. 
սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ. 
շարժական ոչ մետաղական ջերմոցներ. 
թրծակավ (շինանյութ).

դաս 20. բազմոցներ. դռներ կահույքի 
համար. հայելիներ. փայտե մահճակալներ. 
մահճակալներ. փայտե կամ պլաստմասսայե 
հենասանդուղքներ. կահույք. մետաղական 
կահույք. գրասենյակային կահույք. 
արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պալաստմասսայից.  արձանիկներ փայտից, 
մոմից, գիպսից կամ պալաստմասսայից. 
պատուհանների մանածագործվածքից 
գալարավարագույրներ. բուխարու էկրաններ.

դաս 21. սենյակային ակվարիումներ.
դաս 27. պաստառներ. մանածագործական 

պաստառներ.
դաս 28. լողավազաններ (խաղային 

և սպորտային իրեր). ցատկահարթակներ 
(բատուտներ).

դաս 35. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
շուկայի ուսումնասիրություն. մարկետինգային 
հետազոտություն. մարկետինգ. դեղա-
գործական, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական պարագաների 
մանրածախ վաճառք.

դաս 36. տարբեր մասնագետների համա-
տեղ աշխատանքի համար գրասենյակների 
վարձույթ. ֆերմաների և գյուղատնտեսական 
ձեռնարկությունների վարձակալություն.

դաս 37. պատերի պաստառապա-
տում. մալուխների անցկացում. ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխա  տանք ներ. քարա շինարարական աշխա-
տանքներ. տանիքածածկային աշխատանքներ. 
ներկարարական աշխատանքներ. ատաղձա-
գործական աշխատանքներ. ծեփագործական 
աշխատանքներ. շինարարություն. դռների 
և պատուհանների տեղադրում. վերելակ-
ների տեղադրում և վերանորոգում. 
ջեռուցման սարքավորումների տեղադրում 
և վերանորոգում. պահպանության ազդա-
նշանային համակարգերի տեղադրում և 
վերանորոգում. վառարանների տեղադրում 
և վերանորոգում. օդի լավորակման սարքերի 
տեղադրում և վերանորոգում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/1 

03 .09 . 20 18

դաս 41. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). ֆիթնես 
դասերի անցկացում.

դաս 42. ջրի անալիզ. ինտերիերի դիզայն. 
գեղարվեստական դիզայն. արդյունաբերական 
դիզայն. ճարտարագիտություն. ճարտարա-
պետական ծառայություններ.

դաս 43. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ծերանոցների ծառա-
յություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).

դաս 44. ապաքինվողների համար 
տների ծառայություններ. հանգստյան 
տների ծառայություններ, ոչ ավանդական 
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. 
բուծարանագետների ծառայություններ. 
կենդանիների խնամք. տնային կենդանիների 
խնամք.

դաս 45. երեխաների որդեգրման գործա-
կալությունների ծառայություններ. երեխաների 
հրավիրովի դայակների ծառայություններ. 
ընտանի կենդանիների խնամք. դոմեն 
անվանումների գրանցում (իրավաբանական 
ծառայություններ)։
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180770  (111) 27880
(220) 17.05.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.05.2028
(730) «Վամհեր» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
11ա, բն. 27, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն:

____________________

(210) 20180772  (111) 27881
(220) 17.05.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 17.05.2028
(730) «Վադա բեկ» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 71/14, 
AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները բացի «էլիքսիր» և 
«эликсир» բառերից ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց երկնագույն, կապույտ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ գազավորված խմելու ջուր:
____________________

(210) 20180776  (111) 27882
(220) 18.05.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 18.05.2028
(730) Սոնա Իսրայելյան, ք. Աբովյան, 3-րդ 
միկրոշրջան, շ. 21 ա, բն. 12, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(526) «Էլեգանտ», «էսթետիկ», «Elegant», «Estetic» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություն-
ներ. անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180783 (111) 27883
(220) 21.05.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 21.05.2028
(730) Վահագն Խաչատուրի Մելիքբեկյան, 
Երևան, Եր. Քոչարի փ., շ. 27, բն. 22, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(526) «ՀԱՆՐԱԽԱՆՈՒԹ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գունով:
(511) 

դաս 35. հայտարարությունների փակցնում. 
գովազդային նյութերի տարածում. ապրանք-
ների ցուցադրում. նմուշների տարածում. 
գովազդ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
մասնագիտական խորհրդատվություն  գործա-
րարության ասպարեզում. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության 
հարցում. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. դեղա-
գործական  անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական պարագա-

ների մանրածախ վաճառք. վաճառասեղան-
ների վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20180790 (111) 27884
(220) 22.05.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 22.05.2028
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ գինիներ.  բրենդի.  հայկական 
կոնյակ (բրենդի).  օղի.  վիսկի:

____________________

(210) 20180800 (111) 27885
(220) 23.05.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 23.05.2028
(730) Սոֆիա Էռնեստի Ղուլյան, Երևան, Ադոնցի 
8/2, բն. 8, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ. շոկոլադակաթնային 

ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով  ըմպելիքներ. 
շոկոլադային մուսեր. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով:

____________________
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(210) 20180801  (111) 27886
(220) 23.05.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 23.05.2028
(730) Սոֆիա Էռնեստի Ղուլյան, Երևան, Ադոնցի 
8/2, բն. 8, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 16. ամսագրեր (պարբերականներ).
դաս 35. գովազդային  նյութերի  

տարածում. գովազդային նյութերի առաքում. 
գովազդային նյութերի նորացում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդային  տեքստերի  
հրատարակում. գովազդ. գովազդային  
գործակալությունների ծառայություններ. 
հեռուստա գովազդ. ռադիոգովազդ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու համար կամ խրախուսելու 
համար. ցուցահանդեսների  կազմակերպում  
առևտրային  կամ  գովազդային  նպա-
տակներով. տարածքների  վարձակալում  
գովազդի  տեղադրման  համար. գովազդ 
փոստով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ  գովազդ  
համակարգչային  ցանցում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազդային  տեքստերի  խմբագրում. գովազդի 
մանրակերտում. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). 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 ռազմա վարության 
վերաբերյալ. արտաքին գովազդ:

____________________

(210) 20180805 (111) 27887
(220) 24.05.2018 (151) 31.08.2018
   (181) 24.05.2028
(730) «ԻԷՆԷՍ ըքաունթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն, 1 թաղ. 25շ., 11բն., AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և մուգ կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. համակարգիչներ. համակարգչային 
գրառված ծրագրեր. պլանշետներ (երկրա-
բաշխական գործիքներ). հաղորդիչներ 
(հեռակապ). համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
ինտեգրալ սխեմաներ. չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. ակուստիկական կապի սարքեր. 
կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք). ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. սկավառակա կիրներ 
սկավառակների  ավտոմատ հերթափոխու -
թյամբ համակարգիչների համար.  մագնի  սական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). համակարգչային 
տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության 
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքեր). սկավառակակիրներ համակարգիչ-
ների համար. դյուրակիր համակարգիչ-



ԳՅՈՒՏԵՐ

48

ՄԱՍ 1

48

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/1 

03 .09 . 20 18

ներ. հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներ. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ.  
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). 
սմարթֆոններ. պլանշետային համակարգիչ-
ներ. համակարգչային սարքավորումներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. համակարգչային էկրանները 
պաշտպանող ծրագրային ապահովում, 
գրառված կամ բեռնվող.

դաս 42. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. խորհրդատվություն համա-
կարգչային տեխնիկայի մշակման և զարգաց-
ման ոլորտում. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. համակարգչային տվյալների 
վերականգնում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. համակարգչային համակար-
գերի նախագծում. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-սայթերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 

հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. 
տեղեկատվական համակարգերի պաշտ-
պանություն վիրուսներից. ինտերնետի 
համար որոնման միջոցների տրամադրում. 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. սերվերների 
տեղավորում սերվերների հոսթինգ. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում արտաքին 
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. համա-
կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ անսարքու թյունները 
բացահայտելու համար. վեբ-կայքերի 
տեղեկատվական կատա լոգների ստեղծում և 
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայություն-
ներ տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով-
ման հրատարակման շրջանակներում:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4230  17.07.2028 Բահլսեն ԳմբՀ & Քո. ԿԳ, DE

4522  01.06.2028 Հիլթըն Ուորլդուայդ Հոլդինգ ԼԼՓ, UK

4531  11.08.2028 Սիթիգրուփ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4580  12.11.2028 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

4635  09.06.2028 Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

4637  09.06.2028 Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

4730  24.12.2028 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

4767  13.10.2028 Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP

4798  10.09.2028 Մոլինոս Ռիո Դե Լա Պլատա Ս.Ա., AR

4818  05.10.2028 Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, Լ.Փ., US

5159  15.10.2028 Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

13338  01.09.2028 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

13431  22.04.2028 Հյունդաի Մոթր Քամփնի, KR

13432  22.04.2028 Հյունդաի Մոթր Քամփնի, KR

13433  22.04.2028 Հյունդաի Մոթր Քամփնի, KR

13597  11.07.2028 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

13602  07.08.2028 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

13691  06.08.2028 «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ, Երևան, 

     Արին Բերդի 3-րդ նրբանցք 3, AM

13692  06.08.2028 «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ, Երևան, 

     Արին Բերդի 3-րդ նրբանցք 3, AM

13780  30.07.2028 ՓիԹի. Ինդահ Սուբուր Սեջաթի, ID

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

13881  05.08.2028 «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ, Եղվարդ, 

     Երևանյան խճ. 7, AM

13883  27.08.2028 «Նորիկ Տեր-Գրիգորյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան, Վանտյան 2/1, AM

13898  19.08.2028 Ռանի Ռեֆրեշմնթս ԷֆԶեթՍիՕ, AE

13899  19.08.2028 Ռանի Ռեֆրեշմնթս ԷֆԶեթՍիՕ, AE

13900  19.08.2028 Ռանի Ռեֆրեշմնթս ԷֆԶեթՍիՕ, AE

13901  19.08.2028 Ռանի Ռեֆրեշմնթս ԷֆԶեթՍիՕ, AE

13902  19.08.2028 Ռանի Ռեֆրեշմնթս ԷֆԶեթՍիՕ, AE

13903  19.08.2028 Ռանի Ռեֆրեշմնթս ԷֆԶեթՍիՕ, AE

13997  12.09.2028 Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

14236  22.08.2028 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

14244  27.01.2029 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

14548  12.09.2028 Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

14666  02.03.2029 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     01-01                 465 S

     09-03                466 S

     09-03                467 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

C01B 33/00            3218  A

C01G 9/00             3218  A

C01B 33/00           3219  A

C01G 25/00           3219  A

C04B41/00    3220 A

B64G1/00      3220 A

C09D 5/00    3221  A

C09D 1/00     3221 A

B64G 1/00      3221 A

G01N 23/00    3222 A

G01N 33/00    3223 A

G01N 21/00     3223 A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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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 2114
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19463, 19583
73 (1) Լիցենզատու    Արսեն Ավետիսյան, 
Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար, Թաիրով, 
Այգեստան, AM
73 (2) Լիցենզառու    ԱՁ «Նարեկ Արևշատյան 
Վլադիմիրի», Երևան, Արցախի փող., շենք 8/4, 
բն.33, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.08.2018

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2313               03.02.2018
3100      02.02.2018
3101      02.02.2018
3128      16.02.2018
3204      15.02.2018

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

306S                  04.02.2018
329S         13.02.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

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

 199U      18.02.2018
 327U                   06.02.2018



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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№ 09/1 
03 .09 . 20 18

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01 (11) 3218 (13) A
C01B 33/00
C01G 9/00

(21) AM20170026 (22) 28.02.2017
(72) Володя Баграмян (AM), Анаит Саргсян (AM) 
(73) Володя Баграмян, 0060, Ереван, Аван, 
участок Исаакян 5, кв. 28 (AM), Анаит Саргсян, 
0082, Ереван, участок Киликия, Сисвана 34 
(AM) 
(54) Способ получения виллемита
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способу получения 
ортосиликата цинка - виллемита, который 
используется в различных областях техники в 
качестве оптического вещества.

Раствор соли цинка смешивают с окисью 
цинка в молярном соотношении 1: (1-1,2), затем 
подвергают взаимодействию с раствором 
силиката щелочного металла при нагревании 
под воздействием микроволнового излучения. 
Из полученной смеси удаляют жидкую фазу, 
осадок промывают, затем термообрабатывают. 
В качестве растворимой соли цинка используют 
галогениды цинка, сульфат цинка или нитрат 
цинка, а в качестве силиката щелочного металла 
– метасиликат натрия или калия.

Упрощается способ получения ортосиликата 
цинка – виллемита.  

____________________

(51) 2018.01 (11) 3219 (13) A
C01B 33/00
C01G 25/00

(21) AM20170028 (22) 28.02.2017
(72) Володя Баграмян (AM), Анаит Саргсян (AM) 
(73) Володя Баграмян, 0060, Ереван, Аван, 
участок Исаакян 5, кв. 28 (AM), Анаит Саргсян, 
0082, Ереван, участок Киликия, Сисвана 34 
(AM) 
(54) Способ получения циркона
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способу получения 
силиката циркония - циркона, который 
используется в различных областях техники в 
качестве оптического вещества.

Раствор соли циркония подвергают 
взаимодействию с раствором силиката щелочного 
металла при нагревании под воздействием 
микроволнового излучения. Из полученной 
смеси удаляют жидкую фазу, осадок промы-
вают,  затем    термообрабатывают.  Согласно 
изобретению до взаимодействия растворы 
соли циркония и силиката щелочного металла 
активируют, пропуская их со скоростью 4-6 м/с 
через электромагнитное поле с напряженностью 
1000-1200 кА/М, а активированные растворы 
подвергают взаимодействию непосредственно 
после активации.

Упрощается способ получения ортосиликата 
цинка – виллемита.

____________________

(51) 2018.01  (11) 3220 (13) A
C04B41/00
B64G1/00

(21) AM20170027 (22) 28.02.2017
(72) Володя Баграмян (AM), Анаит Саргсян (AM), 
Вачаган Арутюнян (AM) 
(73) Володя Баграмян, 0060, Ереван, Аван, 
участок Исаакян 5, кв. 28 (AM), Анаит Саргсян, 
0082, Ереван, участок Киликия, Сисвана 
34 (AM), Вачаган Арутюнян, 0033, Ереван, 
Гюлбенкян  19/1, кв. 19 (AM) 
(54) Терморегулирующее покрытие
(57) Изобретение относится к космическому 
материаловедению, в частности, к составам 
терморегулирующих покрытий.

Терморегулирующее покрытие включает 
водный раствор силиката щелочного металла 
и силикат активированного циркония, при 
следующем соотношении компонентов, мас.%: 
раствор силиката щелочного металла - 46,0-
58,0, силикат активированного циркония - 
42,0-54,0, причем силикат активированного 
циркония – активированный в условиях 
нагревания под воздействием микроволнового 
излучения силикат циркония.

Повышается прочность покрытия.
____________________

Сведения о выданных патентах
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№ 09/1 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01 (11) 3221 (13) A
C09D 5/00
C09D 1/00
B64G 1/00

(21) AM20170029 (22) 28.02.2017
(72) Володя Баграмян (AM), Анаит Саргсян (AM), 
Вачаган Арутюнян (AM) 
(73) Володя Баграмян, 0060, Ереван, Аван, 
участок Исаакян 5, кв. 28 (AM), Анаит Саргсян, 
0082, Ереван, участок Киликия, Сисвана 
34 (AM), Вачаган Арутюнян, 0033, Ереван, 
Гюлбенкян  19/1, кв. 19 (AM) 
(54) Терморегулирующее покрытие
(57) Изобретение относится к космическому 
материаловедению, в частности, к составам 
терморегулирующих покрытий.

Терморегулирующее покрытие включает 
водный раствор силиката щелочного металла 
и силикат активированного цинка, при 
следующем соотношении компонентов, мас.%: 
раствор силиката щелочного металла - 46,0-
58,0, силикат активированного цинка - 42,0-
54,0, причем силикат активированного цинка 
– активированный в условиях нагревания 
под воздействием микроволнового излучения 
силикат цинка.

Повышается прочность покрытия.
____________________

(51) 2018.01 (11) 3222 (13) A
G01N 23/00

(21) AM20170021 (22) 24.02.2017
(72) Генрик Дрмеян (AM), Геворг Акобян (AM) 
(73) Генрик Дрмеян, 3113. Гюмри, ул. 
Мекенаварнери, д. 107 (AM) 
(54) Способ генерации дислокаций в моно-
кристалле
(57) Изобретение относится к области точного 
приборостроения и может быть использовано для 
генерации дислокаций в блоке рентгеновского 
интерферометра.

Согласно способу генерации дислокаций 
в монокристалле монокристалл сгибают с 
использованием нагрузки с четырехопорным 
зажи мом.  На  поверхности   монокристалла  
делают  линейную царапину. Изгиб моно  крис-
талла  осуществляют с использованием непре-

рывной нагрузки, затем помещают в муфельную 
печь и выдерживают при температуре 600-
700°С до образования генерации дислокаций в 
монокристалле. В качестве монокристалла берут  
блок рентгеновского интерферометра.

Обеспечивается образование генерации 
дислокаций в готовом блоке рентгеновского 
интерферометра, 5 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3223 (13) A
G01N 33/00
G01N 21/00

(21) AM20180067 (22) 31.05.2018
(72) Грета Улиханян (AM), Наира Чичоян (AM), 
Асмик Галстян (AM) 
(73) Грета Улиханян, 0079, Ереван, А. Микояна 
25, кв. 18 (AM), Наира Чичоян, 0062, Ереван, 
Аван, Шагиняна 95, кв. 15 (AM), Асмик Галстян, 
0028, Ереван, ул. Братьев Орбели 33а, кв. 2 
(AM) 
(54) Спектрофотометрический способ опре-
деления суммарного содержания флавоноидов 
в лекарственном растении
(57) Изобретение относится к фармацевти-
ческой химии и может найти применение в 
способе спектрофотометрического опреде-
ления суммарного содержания флавоноидов в 
лекарственном растении.

Получают водно-спиртовый экстракт 
флавоноидов, измеряют оптическую плотность 
водно-спиртового экстракта флавоноидов, 
затем измерают удельный показатель 
поглощения  флавоноида стандарта и по 
формуле вычисляют абсолютное содержание 
флавоноидов в лекарственном растении в 
процентах, В качестве лекарственного растения 
используют лекарственное растение Ziziphora 
clinopodioides Lam., в качестве стандарта 
используют 7-метил судахитин, а в качестве 
экстрагента - 50% этиловый спирт, измерение 
проводят при длине волны λ= 207 нм. 

Абсолютное содержание флавоноидов в 
лекарственном растении в процентах вычисляют 
согласно представленной формуле.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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№ 09/1 
03 .09 . 20 18

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 01-01 (11) 465  (13) S 
(21) 20180017  (22) 11.04.2018
(72) Ара Арзуманян (AM) 
(73) Ара Григорьевич Арзуманян (AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Кондитерское изделие “Мясное” (5 
вариантов)

____________________

(51) 09-03 (11) 466 (13) S 
(21) 20180023  (22) 08.06.2018
(72) Армен Казарян (RU) 
(73) ООО “Производственно-Торговое Пред-
приятие “Фабрика Упаковки” (RU) 
(74) А. Хачикян
(54) Упаковка для пищевых продуктов (9 
вариантов)

____________________

(51) 09-03 (11) 467  (13) S 
(21) 20180024  (22) 08.06.2018
(72) Армен Казарян (RU) 
(73) ООО “Производственно-Торговое Пред-
приятие “Фабрика Упаковки” (RU) 
(74) А. Хачикян
(54) Упаковка для кондитерских изделий (2 
варианта)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№09/1

03 .09 . 20 18

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



64

ՄԱՍ 1
 

64

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№09/1

03 .09 . 20 18

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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