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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) 3224 (13) A
H01G 2/00

(21) AM20180059 (22) 05.05.2018
(72) Լիանա Վարդանյան (AM), Մարինկա 
Բաղդասարյան (AM), Պեպո Խաչատրյան (AM), 
Էդուարդ Կուրղինյան (AM) 
(73) Լիանա Վարդանյան, 0090, Երևան, 
Բադալ Մուրադյան 7, բն. 23 (AM), Մարինկա 
Բաղդասարյան, 0033, Երևան, Գյուլբենկյան 24, 
բն. 70 (AM), Պեպո Խաչատրյան, 0088, Երևան, 
Շիրազի 52, բն. 17 (AM), Էդուարդ Կուրղինյան, 
0006, Երևան, Մանանդյան 17, բն. 7 (AM) 
(54) Ջրային հովացումով կոնդենսատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է էներգետիկայի 
և էլեկտրատեխնիկայի բնագավառներին, 
մասնավորապես, ջրային հովացումով 
կոնդենսատորներին, որոնք կիրառվում են 
էլեկտրաջերմային սարքավորումներում:

Ջրային հովացումով կոնդենսատորն ունի 
իրան իր կափարիչով, իրանային մեկուսիչ, 
իրանում տեղակայված՝ դուրս ցցված 
ալյումինե նրբաթիթեղով հարթ փաթաթված 
սեկցիաներ և երկու գալարախողովակ, 
որոնք էլեկտրամեկուսչային ճկափողով 
միակցված են միմյանց: Կափարիչի վրա 
տեղադրված են գալարախողովակների մուտք 
և ելք հանդիսացող ելուստային մեկուսիչներ: 
Յուրաքանչյուր գալարախողովակի երկու 
ծայրերը դուրս են բերված կափարիչի վրա 
ելուստային մեկուսիչներով: Կոնդենսատորի 
իրանից դուրս գալարախողովակների մուտքերն 
ու ելքերն իրար զուգահեռ միակցված են 
մեկուսիչ ճկափողերի միջոցով:

Մեծացվում է կոնդենսատորի ռեակտիվ 
հզորությունը և հաճախությունը, 2 նկ.:

 ____________________

(51) 2018.01 (11) 3225 (13) A
H02S 40/00
F24S 20/00

(21) AM20180072 (22) 20.06.2018
(72) Ռուբեն Վարդանյան (AM) 
(73) Ռուբեն Վարդանյան, 0025, Երևան, 
Մյասնիկյան պող. 7, բն. 1ա (AM) 
(54) Արևային էներգիայի ֆոտոէլեկտրական և 
ջերմային կերպափոխիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է արևային 
էներգետիկայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ֆոտոէլեկտրական և ջերմային կերպափոխիչ 
համակարգերին, և կարող է օգտագործվել 
արևային էներգիայի միջոցով միաժամանակ 
էլեկտրական էներգիա և տաք ջուր արտադրող 
սարքերում:

Կերպափոխիչն ունի թեք տեղակայված 
արևային ֆոտոէլեկտրական մոդուլ, 
դրա վերին ծայրամասում տեղակայված 
ջերմային էներգիայի կուտակիչ բաք 
և արևի ճառագայթների կլանիչ շերտ: 
Կերպափոխիչն ունի նաև ֆոտոէլեկտրական 
մոդուլի տակ տեղակայված հարթ ջերմային 
կոլեկտոր, անթափանց ջերմամեկուսիչ շերտ` 
տեղակայված կոլեկտորի տակ և բաքի տակի 
ու հետևի հատվածներում: Բաքը պատված 
է արևի ճառագայթների կլանիչ շերտով 
և ունի իր վրա բացակով տեղակայված 
լուսաթափանց ու ջերմամեկուսիչ ծածկույթ: 
Ծածկույթով և անթափանց ջերմամեկուսիչ 
շերտով սահմանափակված ծավալի հատակը 
և հետին պատը պատված են ճառագայթներն 
անդրադարձնող շերտով:

Մեծացվում է կերպափոխիչի օ.գ.գ.-ն, 1 նկ.:
____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 532  (13) U
C09 D17/00

(21) AM20180074U (22) 25.06.2018
(72) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM), Սամվել 
Մուրադյան (AM), Կարեն Գասպարյան (AM), 
Տիգրան Աղաջանյան (AM) 
(73) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM) 
(54) Գունանյութային լցանյութի ստացման 
եղանակ
(57)   Օգտակար մոդելը վերաբերում է լաքա-
ներկային արդյունաբերությանը, մասնա-
վորապես՝ ջրադիսպերսային և ջրաէմուլսային 
ներկերի ստացման եղանակներին, ինչպես 
նաև լցանյութերին, որոնք օգտագործվում են 
շինարարության մեջ: 

Ըստ եղանակի, լցանյութի բաղադրիչները 
մանրացնում են մինչև մասնիկների 5 
մկմ-ից պակաս չափերը։ Որպես լցանյութի 
բաղադրիչներ  օգտագործում են մար-
մարի և (կամ) տրավերտինի կտրման 
և հղկման ընթացքում առաջացած 
թափոնները, մանրացումը կատարում են 
կավիտացիոն հոսքում՝ ջրային միջավայրում, 
մակերևույթաակտիվ նյութերի առկայու թյամբ: 

Ապահովվում է արտադրանքի ինքն-
արժեքի նվազեցումը և ֆունկցիոնալ հնարա-
վորությունների ընդլայնումը:
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(51) 2018.01 (11) 533  (13) U
C12G 3/00

(21) AM20180073U (22) 22.06.2018
(72) Արսեն Ներսիսյան (AM) 
(73) Արսեն Ներսիսյան, 0006, Երևան, Գ. 
Նժդեհի 13/1, բն. 15 (AM) 
(54) Կոնյակի սպիրտի հիմքով ալկոհոլային 
խմիչք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
գինեգործությանը, մասնավորապես՝  կոնյակի 
սպիրտի հիմքով ալկոհոլային խմիչքներին:

Կոնյակի սպիրտի հիմքով ալկոհոլային 
խմիչքը ներառում է ոչ պակաս, քան 3 տարի 
հնացված 40-57%-անոց կոնյակի սպիրտ 
և օժանդակ նյութ: Որպես օժանդակ նյութ 
վերցված է 7,0-10,0 սմ երկարությամբ, 0,5-
1,0 սմ տրամագծով դարչնածառի կամ վանիլի 
ճյուղ կամ կոճապղպեղ՝ 500 մլ խմիչքի 
հաշվով, ընդ որում, դարչնածառի կամ վանիլի  
ճյուղը կամ կոճապղպեղը նախօրոք 3-5 
րոպե տևողությամբ ընկղմված է պնդացնող 
հատկությամբ նյութի եռացող  ջրային 
լուծույթում կամ բուսական թուրմում: Որպես 
պնդացնող հատկությամբ նյութի  ջրային 
լուծույթ վերցված է կիտրոնաթթվի կամ շիբի 
0,005 %-անոց  ջրային լուծույթ, իսկ որպես 
բուսական թուրմ՝  0,0005 %-անոց   ռեհանի 
կամ վարդի ջրային թուրմ:

Ընդլայնվում է կոնյակի տեսականին և 
ապահովվում է խմիչքի բարձր որակը:

 ____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ 1
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№ 10/101 . 10 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-03 (11) 470  (13) S 
(21) 20180034  (22) 24.07.2018
(72) Արտաշես Բաբայան (AM) 
(73) Արտաշես Կամոյի Բաբայան (AM) 
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Անձեռոցիկների պահատուփ (2 տար-
բերակ)
(55) 
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ՄԱՍ 1
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№ 10/101 . 10 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 10/101 . 10 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 11-01 (11) 471  (13) S 
(21) 20180001  (22) 25.01.2018
(72) Սոնա Գրիգորյան (AM) 
(73) Էմիլ Գրիգորյան, Երևան, Տերյան 83, բն. 
12 (AM) 
(54) Ոսկյա զարդեր ոսկերչական կերամիկայով 
(16 տարբերակ)
(55) 
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№ 10/101 . 10 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 10/101 . 10 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 11-01 (11) 472  (13) S 
(21) 20180002  (22) 25.01.2018
(72) Սոնա Գրիգորյան (AM) 
(73) Էմիլ Գրիգորյան, Երևան, Տերյան 83, բն. 
12 (AM) 
(54) Ոսկյա զարդեր ոսկերչական կերամիկայով 
(15 տարբերակ)
(55) 
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ՄԱՍ 1
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№ 10/101 . 10 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 10/101 . 10 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 20 18

(210) 20171509  (111) 27929
(220) 26.10.2017 (151) 25.09.2018
   (181) 26.10.2027
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառ նություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններ, 
մասնավորապես՝ տարա ժամկետ մարման 
վարկեր, վարկային գոր ծա կալությունների 
ծառա յություններ, փոխառու թյունների տրա-
մադրում (ֆինանսա վորում), սպասարկում 
վարկային քարտերով, սպասարկում դեբետ 
քարտերով, դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով, 
վարկային քարտերի թողարկում, բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում, 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց:

____________________

(210) 20171510  (111) 27930
(220) 26.10.2017 (151) 25.09.2018
   (181) 26.10.2027
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-

սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ տարաժամկետ մարման 
վարկեր, վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ, փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում), սպասարկում 
վարկային քարտերով, սպասարկում դեբետ 
քարտերով, դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով, 
վարկային քարտերի թողարկում, բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում, 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց:

____________________

(210) 20171685  (111) 27931
(220) 30.11.2017 (151) 25.09.2018
   (181) 30.11.2027
(730) «Մեգասերվիս ընդ քոմփնի» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի 48Ա, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

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

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

____________________
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(210) 20180116  (111) 27932
(220) 29.01.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 29.01.2028
(730) Նարեկ Բադիրյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Ծաղկունք, Պ. Սևակի փ., տուն 49, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 

մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա-
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդ-
ման նպատակների և գեղարվեստական 
տպագրության համար.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ՝ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող). դանակավոր իրեր, 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգ-
ման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. ռեստորանների 
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում:

____________________
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(210) 20180182  (111) 27933
(220) 09.02.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 09.02.2028
(730)Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 03.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20180191  (111) 27934
(220) 12.02.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 12.02.2028
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. 
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 03.04.2018
(310) 201733715   (320) 10.08.2017   (330) AZ
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ մանուշակագույն, բեժ, բաց և մուգ 
փիրուզագույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ 

կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. վառիչներ ծխողների համար.  
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 
թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար 
ձեռքի սարքեր. էլետրոնային սիգարետներ. 
հեղուկներ էլետրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180269 (111) 27935
(220) 26.02.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 26.02.2028
(730) Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝  հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20180270  (111) 27936
(220) 26.02.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 26.02.2028
(730) «Ղազարյան և գործընկերներ» 
փաստաբանական գրասենյակ ՍՊԸ, Երևան, 
Ազատության պող., նրբ., 4, բն. 20, AM 
(442) 16.03.2018
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(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կարմիր,  բաց և մուգ կապույտ, մուգ դեղին, 
մոխրագույն  և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական, փաստա-
բանական ծառայություններ և խորհրդա-
տվություն ՀՀ գործող օրենսդրության բոլոր 
ոլորտներում:

____________________

(210) 20180277  (111) 27937
(220) 28.02.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 28.02.2028
(730) «Հայաստանի այգիներ» իրավաբանական 
անձանց միություն, Երևան, Մոսկովյան 31/34, 
AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ։
____________________

(210) 20180308 (111) 27938
(220) 05.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 05.03.2028

(730) Բաբկեն Ղազարյան, Երևան, Սարյանի 
29, բն. 44, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

(526) «DOCTOR», «STOMATOLOGY» և  «MEDI-
CAL COSMETOLOGY» գրառումերն  ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, 
կապտականաչ և փիրուզագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-
թյուններ, բժշկական կոսմետոլոգիայի ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20180309 (111) 27939
(220) 05.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 05.03.2028
(730) «Ասա ինվեստ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 57/2, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

(511) 
դաս 1. դիատոմիտ, ցեոլիտ:

____________________

(210) 20180314  (111) 27940
(220) 05.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 05.03.2028
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(730)«ՖՖԱ ինվեստմենտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 18/9, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

(526) Բացի «MARK SEVOUNI» անվանումից և 
«URBAN CHOCOLATIER» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, բեժ, շագանակագույն, դեղին, կանաչ 
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ, քաղցրավենիք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180342 (111) 27941
(220) 07.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 07.03.2028
(730) Հանքուք Թայր Քո., Լթդ., KR 
(442) 03.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում. 

անշարժ գույքի վարձակալություն. գրա-
սենյակների վարձակալություն (անշարժ գույք). 
տեղեկատվության տրամադրում շենքերի 

վարձակալման հարցերով. արտադրական 
տարածքների վարձույթ. ներդրումներ 
անշարժ գույքի մեջ. առևտրի կենտրոններին 
վերաբերվող անշարժ գույքի կառավարում. 
առևտրի կենտրոնների վարձույթ. առևտրային 
տարածքների վարձակալություն. միջնորդային 
գործակալություններ շենքերի վարձակալման 
հարցերով. կոմերցիոն շենքերին վերաբերվող 
անշարժ գույքի կառավարման ծառայություններ.

դաս 42. հետազոտություններ դողերի 
արտա դրության ասպարեզում. ավտո-
մոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. տեխնիկական խորհրդա-
տվություն դողերի արտադրության ասպարեզում. 
դողերի վերլուծություն (ստուգում). դողերի 
վաճառքի համար առևտրային տարածքների 
ձևավորում. ավտոմեքենաների անիվների 
փորձարկում. ավտոմեքենաների դողերի 
փորձարկում. ապրանքների հետազոտություն 
և մշակում. ապրանքների որակի փորձարկում. 
ապրանքների մշակման վերլուծություն. 
ապրանքների մշակման որակի գնահատում. 
արտադրանքի անվտանգության փորձարկում. 
ապրանքների որակի գնահատում: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180348 (111) 27942
(220) 07.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 07.03.2028
(730) Հանքուք Թայր Քո., Լթդ., KR 
(442) 03.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում. 

անշարժ գույքի վարձակալություն. գրա-
սենյակների վարձակալություն (անշարժ գույք). 
տեղեկատվության տրամադրում շենքերի 
վարձակալման հարցերով. արտադրական 
տարածքների վարձույթ. ներդրումներ 
անշարժ գույքի մեջ. առևտրի կենտրոններին 
վերաբերվող անշարժ գույքի կառավարում. 
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առևտրի կենտրոնների վարձույթ. առևտրային 
տարածքների վարձակալություն. միջնորդային 
գործակալություններ շենքերի վարձակալման 
հարցերով. կոմերցիոն շենքերին վերաբերվող 
անշարժ գույքի կառավարման ծառայություններ.

դաս 42. հետազոտություններ դողերի 
արտա դրության ասպարեզում. ավտո-
մոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. տեխնիկական խորհրդա-
տվություն դողերի արտադրության ասպա-
րեզում. դողերի վերլուծություն (ստուգում). 
դողերի վաճառքի համար առևտրային 
տարածքների ձևավորում. ավտոմեքենաների 
անիվների փորձարկում. ավտոմեքենաների 
դողերի փորձարկում. ապրանքների 
հետազոտություն և մշակում. ապրանքների 
որակի փորձարկում. ապրանքների մշակման 
վերլուծություն. ապրանքների մշակման որակի 
գնահատում. արտադրանքի անվտանգության 
փորձարկում. ապրանքների որակի գնահատում: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180385 (111) 27943
(220) 14.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 14.03.2028
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 5ա, 
բն. 12, AM 
(442) 02.05.2018
(540)  

(526) «SONG» և «TV» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին, կանաչ, բաց կապույտ, մանուշա կագույն, 
կարմիր և նարնջագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 38.  հեռուստատեսային հեռարձակում:
____________________

(210) 20180416  (111) 27944
(220) 21.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 21.03.2028
(730) «Ասա ինվեստ» ՓԲԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 57/2, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(526) «ՍԱՐԻ ՋՈՒՐ» և «SARI JUR» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ կապույտ և սպիտակ գունային 
համակ ցու թյամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20180417  (111) 27945
(220) 21.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 21.03.2028
(730)Նարեկ Վահրամի Պետրոսյան, Երևան, 
Արզումանյան 18, բն. 26, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  
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(526) «ARMENIAN» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, մուգ և բաց երկնագույն, երկնագույն, 
մուգ և բաց նարնջագույն, մուգ և բաց դեղին, մուգ 
և բաց կանաչ, մուգ և բաց կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալության 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180428 (111) 27946
(220) 22.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 22.03.2028
(730) Միքայել Հրանտի Վարդանյան, Երևան, 
Բայրոնի 3, բն. 38, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.  

սիգարետներ, ծխագլանակներ.  պապիրոսներ.  
սիգարիլներ.  սիգարներ.  ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար.  ծխելու խոտաբույսեր.  քթախոտ.  
էլեկտրոնային սիգարետներ.  հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար.  էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.  ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից.  լուցկիներ.  լուցկիների բռնիչներ.  
լուցկու տուփեր.  վառիչներ ծխախոտի համար.  
գազի բալոններ վառիչների համար.  կայծքարեր.  
մոխրամաններ.  թքամաններ ծխախոտի 
համար.  ծխելու պիտույքներ.  սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ.  ծխախոտի քսակներ.  
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի.  ֆիլտրեր սիգարետների համար.  
ծխամորճեր.  մուշտուկներ սիգարների 
համար.  մուշտուկներ սիգարետների համար.  

սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.  
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ.  կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար.  սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ.  
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար.  անոթներ 
ծխախոտի համար.  ծխախոտատուփեր.  խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար.  
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար.  ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ.  նարգիլե.  
պիտույքներ նարգիլեի համար, ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար, 
նարգիլեի անոթներ.  մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար.  
ծխելու նյութեր, ներառյալ՝ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար.  
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար։

____________________

(210) 20180438 (111) 27947
(220) 23.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 23.03.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրանտ 
Գզրարյան, Երևան, Ադոնցի 3, բն. 12, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  
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(526) «FITNESS CLUB» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն, սպիտակ, կանաչ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. առողջության ակումբների 
ծառայություններ  (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ):

____________________

(210) 20180451  (111) 27948
(220) 26.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 26.03.2028
(730) «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
թիվ 4/17, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20180470 (111) 27949
(220) 28.03.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 28.03.2028
(730) «Նահապետ բրենդի քոմփանի» ՍՊԸ, 
Երևան, Վ. Համբարձումյան 8, բն. 13, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր, 

մուրաբաներ, սառեցրած մրգեր, չամիչ, 

պահածոյացված բանջարեղեն, ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն, չորացրած 
բանջարեղեն, շաքարած մրգեր, ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր, մրգային 
դոնդող, մրգային չիպսեր, սպիրտի  մեջ  
պահածոյացված  մրգեր, մրգային պահածոներ, 
բանջարեղենի պահածոներ, պահածոյացված 
հատապտուղներ, աղը դրած միս.

դաս 32. գարեջուր, ածիկի գարեջուր, 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ, 
մրգահյութեր, բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք), 
տոմատի հյութ (ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ.

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից, թորման  միջոցով   ստացված  
ըմպելիքներ, օղի, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, սպիրտային 
ըմպելիքներ, բրենդի, բալի օղի, գինիներ, 
գինի  խաղողի  չանչերից, մեղրային  ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի), սիդրեր, տանձի 
սիդր, սակե, վիսկի, անանուխի թրմօղի, 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, դառը 
թրմօղիներ, անիսի օղի, արակ (բրնձի կամ 
եղեգնի օղի), կոկտեյլներ, նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք), խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20180523 (111) 27950
(220) 06.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 06.04.2028
(730) «Ակթրեյդ-ԱՌՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
60/1, AM 
(442) 02.05.2018
(540)  
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(526) «ARM» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա  գույն և կապույտ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 37. համակարգիչների տեղադրում, 
սպասարկում և վերանորոգում:

____________________

(210) 20180525 (111) 27951
(220) 06.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 06.04.2028
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 7/5ա, AM 
(442) 16.05.2018
(540)  

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ, 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ սպիտա-
կեղենին փայլ հաղորդելու համար.  օճառներ.  
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ.  լեղակ սպիտակեղենի համար.  
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ.  սոդա սպիտակեցման համար.  
պատրաստուկներ լվացքի համար.  օսլա 
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.  
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար.  պատրաստուկներ մաքրելու կամ 
փայլեցնելու համար.  լվացքի սոդա, մաքրելու 
համար սոդա.  լվացող միջոցներ, բացառու-
թյամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների.  
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 

օգտագործվողների.  ատամի մածուկներ, 
ատամի փոշիներ.  օճառներ սափրվելու համար.  
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար.  կոսմետիկական յուղեր.  
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար.  պատրաստուկներ դիմահարդա-
րանքը հեռացնելու համար.  ճարպազերծող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործվողների.  
ժավելաջուր.  լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար.  հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների, 
մաքրման համար.  հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար.  պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու 
համար.  կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ.  հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների, 
մաքրման համար.  չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար.  շամպուններ.  
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար.  պատրաստուկներ սափրվելու համար.  
հոտազերծող օճառներ.  կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար.  աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների.  
սափրվելու լոսյոններ.  լաքեր մազերի համար.  
գել ատամների սպիտակեցման համար.  
օդի բուրավետիչներ.  մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենային համար, ախտահանիչ 
կամ հոտազերծիչներ.  գելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների.  դիմահարդարումը հեռաց-
նող պատրաստուկներով տոգորված անձեռո-
ցիկներ.  պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար.  
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար.   

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. 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, 
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ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ, մասնավորապես՝ 
նրբաթիթեղ.  կալկա. զուգարանի թուղթ.  
փաթեթավորման թուղթ.  թղթե թաշկինակներ.  
թղթե տոպրակներ.  թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար.  սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ.  թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար.  թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար.  թղթե 
կոսմետիկ անձեռոցիկներ.  թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար. 

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՝ կարագ.  
կակաոյի սննդային յուղ.  սերուցքային կրեմ.  
արգանակներ.  խավիար.  պահածոյացված 
մրգեր.  կարտոֆիլի չիպսեր.  սառեցրած մրգեր.  
մանր վարունգ (թթու դրած).  պահածոյաց-
ված բանջարեղեն.  չորացրած բանջարեղեն.  
սննդային յուղ.  սերուցք (կաթնամթերք).  
պանիրներ.  շաքարած մրգեր.  խուրմա.  
անկենդան խեցգետիններ.  անկենդան 
ձուկ.  մսային դոնդող.  ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.  
եգիպտացորենի սննդային յուղ.  յոգուրտ.  
մարմելադ (բացի հրուշակեղենից).  զեյթունի 
սննդային յուղ.  պահածոյացված սիսեռ.  
տոմատի խյուս.  սաղմոն (անկենդան).  
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.  
պահածոյացված լոբազգիներ.  մրգային 
պահածոներ.  խտացրած կաթ.  կենդանական 
սննդային ճարպեր.  պահածոյացված ձուկ.  
պահածոյացված միս.  ձկան պահածոներ.  մսի 
պահածոներ.  բանջարեղենի պահածոներ.  
կաթի փոխարինիչներ. 

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՝ պաքսիմատ.  

մակարոնեղեն.  սրճային բուրավետարարներ.  
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար.  աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու 
համար.  սուրճի հումք.  դարչին.  կարամելներ.  
կարրի.  թեյ.  շոկոլադ.  մեխակ.  սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաներ և եթերային 
յուղերի.  կերակրի աղ.  քրքում.  բուրավետ 
պղպեղ.  շաքար.  կոճապղպեղ.  սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ.  շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ.  խմորիչներ.  մեղր.  մշկընկույզ.  
չոր թխվածքաբլիթ.  կարտոֆիլի ալյուր.  
սոուսներ.  սպիտակաձավար.  սպագետի.  
վերմիշել.  մաքրված վարսակ.  սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ.  կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ.  
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.  սառնաշաքար.  
կուսկուս.  մայոնեզ.  կրեկերներ.  եփած կրեմ.  
մրգային դոնդող.  թեյի հիմքով ըմպելիքներ.  
հալվա.  շոկոլադային մուսեր.  մրգային խյուսեր.  
մարինադներ.  սոուսներ մակարոնեղենի 
համար.  բլղուր.  շնչառությունը թարմացնող 
անանաուխի կոնֆետներ.  շնչառությունը 
թարմացնող ծամոններ.  մրգային խյուսեր։

____________________

(210) 20180544 (111) 27952
(220) 07.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 07.04.2028
(730) «Արմլոգիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆրունզե 
6/1, բն. 42, AM 
(442) 02.05.2018
(540)  

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

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

____________________

(210) 20180545 (111) 27953
(220) 07.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 07.04.2028
(730) «Արմլոգիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆրունզե 
6/1, բն. 42, AM 
(442) 02.05.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. դառը 

թրմօղիներ. անիսի օղի. արակ (բրնձի կամ 
եղեգի օղի). բալի օղի. սակե. օղի. բայցզու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք): 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180547 (111) 27954
(220) 07.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 07.04.2028
(730) «Արմլոգիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆրունզե 
6/1, բն. 42, AM 
(442) 02.05.2018

(540)  

(526) «PREMIUM VODKA», «700 ML» և «40%VOL.» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, մասնա-
վորապես՝ օղի:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180556 (111) 27955
(220) 09.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 09.04.2028
(730) Սարայա Քո., Լթդ., JP 
(442) 16.05.2018
(540)  

(511) 
դաս 3. ճարպազերծող միջոցներ, բացա-

ռությամբ արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործվողների. բծերը հանելու 
միջոցներ. կենցաղային հակաստատիկներ. 
պատրաստուկներ ողորկման համար. 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման 
համար). պատրաստուկներ մաքրելու կամ 
փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. մարմնի 
կրեմներ (կոսմետիկական նպատակների 
համար). լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. եթերային 
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յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
բալզամներ (բալասաններ) շրթունքների 
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու 
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). մազերի 
լավորակիչներ. լոսյոններ մազերի համար. 
լաքեր մազերի համար. շամպուններ. մազերի 
խնամքի միջոցներ (կրեմներ). մաքրող լոսյոններ 
գլխի մաշկի համար. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. կոսմե-
տիկական լոսյոններով տոգորված անձեռո-
ցիկներ. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատ րաս տուկներով տոգորված անձեռո-
ցիկներ. հարդարանքի կաթ. հարդարանքի ջուր. 
կոսմետիկական միջոցներ. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. լվացող միջոցներ դեմքի 
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. ժել ատամների սպիտակեցման 
համար. ատամի խնամքի միջոցներ. ատամի 
մածուկներ. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերա-
կան և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. պատրաստուկներ մաք-
րելու համար. օճառներ. օճառներ մարմնի 
համար. ձեռքի օճառներ. պատրաստուկներ 
սպիտակեղենը ողողելու համար. եթերային 
յուղեր. օդի բուրավետիչներ. պարֆյումերիային 
արտադրանք. օծանելիք. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. միջոցներ ավտոմոբիլների  խնամքի 
համար, ներառյալ՝ մաքրման  և ողորկման 
պատրաստուկներ. լվացող միջոցներ լվացքի 
համար. լվացող միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. լվացող միջոցներ 
ամանեղենի համար. լվացող միջոցներ  
ծծակներով մանկական շշերի համար. լվացող 
միջոցներ  ապակու համար. լվացող միջոցներ  
վաննաների համար. լվացող միջոցներ  
զուգարանակոնքերի համար. խոնավակլանիչ 
նյութեր սպասք լվացող մեքենաների համար. 
միջոցներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 

պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. չոր շամպուններ. լոսյոններ 
երեխաների համար.  յուղեր երեխաների 
համար. շամպուններ երեխաների համար.  
կոսմետիկական կրեմներ մերսման համար 
ձգումների (հղիությունից հետո սպիերի) 
կանխարգելման դեմ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180565 (111) 27956
(220) 09.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 09.04.2028
(730) Անդրանիկ Ռաֆայելի Սաֆարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 3, բն. 74, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. չամիչ. 

պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. կոճապղպեղի մուրաբա. մրգային 
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
պահածոյացված հատապտուղներ.

դաս 30. կակաո. սուրճ. թեյ. կակաոյով 
և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. մրգահյութեր. 
լիմոնադներ. տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20180598 (111) 27957
(220) 16.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 16.04.2028
(730) Փֆայզեր Այըրլենդ Ֆարմասյութիքլզ, IE 
(442) 01.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 5.  դեղագործական արտադրանք.  

պատվաստանյութեր մենինգոէնցեֆալիտի դեմ։ 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180632 (111) 27958
(220) 20.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 20.04.2028
(730) «Ռուբին-օլիմպիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Բարբյուսի 67, բն. 22, AM 
(442) 16.05.2018
(540)  

(526) «ОБЪЕМ 0,5 Л.», «АЛК.40% ОБ.» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ կարմիր, ոսկեգույն, մուգ ոսկե-
գույն, դարչնագույն, բեժ և երկնագույն գու նային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180640 (111) 27959
(220) 23.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 23.04.2028
(730) Դավիթ Հակոբյան, Երևան, 
Հանրապետության 80, բն. 18, AM 
(442) 16.05.2018
(540)  

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

դաս 42. փուչիկներով ձևավորման ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20180644 (111) 27960
(220) 25.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 25.04.2028
(730) Փֆայզեր Այըրլենդ Ֆարմասյութիքլզ, IE 
(442) 01.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180656 (111) 27961
(220) 27.04.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 27.04.2028
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(730) «Էդ և Անդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, 
Գ. Ջամֆիդա, AM 
(442) 16.05.2018
(540)  

(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 
պահածոյացված բանջարեղեն. մանր 
վարունգ՝ թթու դրած. ջերմամշակված մրգեր. 
ջերմամշակված բանջարեղեն. մուրաբաներ. 
սառեցված մրգեր. տոմատի խյուս. տոմատի 
մածուկ. տոմատի հյութ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. մրգային պահածոներ. մրգերի 
կոմպոտներ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված հատապտուղներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180675 (111) 27962
(220) 03.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 03.05.2028
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.05.2018
(540)  

(526) «ԲԻՐՔՈՅԻՆ» և «BEERCOIN» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր.
____________________

(210) 20180676 (111) 27963
(220) 03.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 03.05.2028
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.05.2018
(540)  

(526) «BEER» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր.
____________________

(210) 20180687 (111) 27964
(220) 04.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 04.05.2028
(730) Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM 
(442) 16.05.2018
(540)  
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ, 
օղի, հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20180690 (111) 27965
(220) 05.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 05.05.2028
(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(442) 16.05.2018
(540)  

(526) «PIZZA» և «GOURMET» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և մոխրագույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների և սրճարանների 
ծառայություններ, սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում:

____________________

(210) 20180707  (111) 27966
(220) 08.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 08.05.2028
(730) «Նիկոլո» ՍՊԸ, Երևան, Միրաքյան 78/1, 
AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 30. կոնֆետներ:

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20180708 (111) 27967
(220) 08.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 08.05.2028
(730) «Նիկոլո» ՍՊԸ, Երևան, Միրաքյան 78/1, AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

(526) «SWEETMEATS WITH PEANUT» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. կոնֆետներ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180715  (111) 27968
(220) 10.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Սողոյան թորատուն» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Քասախ, Մուշ թաղամաս, տուն 68, AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

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

դաս 33. օղի:
____________________
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(210) 20180736 (111) 27969
(220) 11.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 11.05.2028
(730) Հովհաննես Գաբրիելյան, Երևան, 
Սունդուկյան 3, բն. 20, AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 29. արևածաղկի մշակված սերմեր, 

դդմի մշակված սերմեր, ընկույզ, պնդուկ, նուշ, 
գետնանուշ, չիր, չամիչ, չարազ, (աղանդեր).

դաս 30. սուրճ, թեյ, շոկոլադ, մարմելադ, 
կոնֆետներ, բրինձ, հնդկացորեն, ձավար, 
մակարոնեղեն.

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

____________________

(210) 20180752  (111) 27970
(220) 14.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 14.05.2028
(730) «Բի սեյֆ» ՍՊԸ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 
6/1, 3-րդ հարկ, AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

(526) «GROUP» բառը և «.AM» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 36. պարտքերի բռնագանձման գոր-

ծա կալությունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20180765 (111) 27971
(220) 16.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 16.05.2028
(730)Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Ասլանի 
Վարդանյան, Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Յ. 
Լեփսուսի փ., շ. 16, բն. 19, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղներից և քարերից պատրաստված 
զարդեր.

դաս 35. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
մետաղներից և քարերից պատրաստված 
զարդերի առևտուր:

____________________

(210) 20180766 (111) 27972
(220) 16.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 16.05.2028
(730)Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Ասլանի 
Վարդանյան, Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Յ. 
Լեփսուսի փ., շ. 16, բն. 19, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  
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(511) 
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղներից և քարերից պատրաստված 
զարդեր.

դաս 35. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
մետաղներից և քարերից պատրաստված 
զարդերի առևտուր:  

____________________

(210) 20180771  (111) 27973
(220) 17.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 17.05.2028
(730) «Բի հելթի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 11/51, AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույնով:
(511) 

դաս 35. առևտուր.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.  

սրճարանների ծառայություններ.  բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180795 (111) 27974
(220) 22.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 22.05.2028
(730) «Նորման կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 
Սայաթ-Նովա պող., շ. 12, տարածք 3, AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

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

դաս 36. տարաժամկետ մարման վարկեր. 
ապահովագրման միջնորդություն. դրամի 
փոխանակում. պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). ֆակտորինգ. 
հիփոթեքային վարկեր. ֆինանսական վարձա-
կալութուն. խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով. արժեթղթերի թողարկում. արժե-
քավոր իրերի պահպանություն. վարկավորում 
գրավի դիմաց:

____________________

(210) 20180830 (111) 27975
(220) 25.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 25.05.2028
(730) Սուսաննա Սաֆարյան, Երևան, Կիլիկիա 
5, բն. 18, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(526) «Armenian Travel Directory» արտահայ-
տությունը և գլոբուսի պատկերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ և բաց փիրուզագույն և մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մարքեթինգ (շուկայավարում).
դաս 39. տուրիզմի կազմակերպում:

____________________
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(210) 20180831  (111) 27976
(220) 25.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 25.05.2028
(730) Հրանուշ Ռադիկի Ծովանյան, Երևան, 
Նոյի փ., տուն 150, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և նարնջա գույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20180846 (111) 27977
(220) 30.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 30.05.2028
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 

փայլ հաղորդելու համար. օճառներ. գործվածք-
ների երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ 
սպիտակեղենի համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. սոդա սպիտա-
կեցման համար. պատրաստուկներ լվացքի 
համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու 
համար. լոսյոններ մազերի համար. կոսմե-
տիկա կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. լվացքի սոդա մաքրելու համար սոդա. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. ատամի մածուկներ. 
ատամի փոշիներ. օճառներ սափրվելու համար, 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 

յուղեր. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
ժավելաջուր. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման 
համար. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար, 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
հոտազերծող օճառներ. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների, 
սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. 
գել ատամների սպիտակեցման համար. 
օդի բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար, ախտահանիչ 
կամ հոտազերծիչներ. գելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. դիմահարդարումը հեռաց-
նող պատրաստուկներով տոգորված անձե-
ռոցիկներ. պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. 

դաս 16.  թուղթ. նրբաթիթեղ. ստվարա-
թուղթ. կալկա (մոմաթուղթ). զուգարանի թուղթ. 
փաթեթավորման թուղթ. թղթե  թաշկինակներ. 
թղթե տոպրակներ. թղթե կամ պլաստմաս-
սայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. թղթե 
կոսմետիկ անձեռոցիկներ. թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար։

____________________

(210) 20180861  (111) 27978
(220) 30.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 30.05.2028
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(730) «Թրեվլենթի» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
պող., շ. 32/49, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(526) «TRAVEL EXPERTS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և նարնջա գույն գունային համակ-
ցությամբ
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային ծառայություն-
ներ զբոսաշրջիկների համար. ավիափոխա-
դրումներ. ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում.

դաս 41. զբոսավարի (գիդի) ծառա-
յություններ.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180862 (111) 27979
(220) 31.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 31.05.2028
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ.  դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման  
միջոցով   ստացված  ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 

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

____________________

(210) 20180864 (111) 27980
(220) 31.05.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 31.05.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Սիմոնյան 
Հարությունի, Երևան, Ագաթանգեղոսի 7, բն. 
93, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(526) «HANDMADE CHOCOLATE SOUVENIRS» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, շագանակագույն և բրոնզագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադներ:
____________________

(210) 20180937 (111) 27981
(220) 12.06.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 12.06.2028
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(730) «Արիտես տուր» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 
Գիտավան 2 /Տ/ 13, բն. 4, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(526) «tour agency» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ծիրանագույն, կապույտ, կանաչ, 
մանուշակա  գույն, շագանակագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալու-
թյունների ծառայություներ:

____________________

(210) 20180951  (111) 27982
(220) 13.06.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 13.06.2028
(730) Հայկական տուրիզմի ինստիտուտ-
Ռուսաստանի տուրիզմի միջազգային 
ակադեմիայի մասնաճյուղ, Երևան, Երվանդ 
Քոչար 12/1, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 39. ներգնա ճանապարհորդություն-

ների կազմակերպում Հայստանում:
____________________

(210) 20181004  (111) 27983
(220) 21.06.2018 (151) 25.09.2018
   (181) 21.06.2028
(730) «Արդիտեխ» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 
6-70, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 16. գրքեր. մատիտներ. ատլասներ 

(քարտեզագրքեր). ալբոմներ. նկարներ. թուղթ 
գրանցող սարքերի համար. ուսուցողական 
նյութեր (բացառությամբ սարքերի). երգա-
րաններ:

____________________

(210) 20150868 (111) 27984
(220) 22.06.2015 (151) 28.09.2018
   (181) 22.06.2025
(730) Օգըսթ Սթորք  ՔՋ, DE 
(442) 03.07.2015
(540)  

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. 
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ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. պտղամիս. միս. 
անկենդան ձուկ. 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. 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. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային ճարպեր. 
թյուննոս (անկենդան). տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. արևածաղկի սննդային 
յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյացված 
գետնասնկեր. ընտանի թռչուն (անկենդան). 
մրգակեղև. ալգինատներ խոհարարական 
նպատակների համար. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. 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. մսի 
պահածոներ. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը 
դրած ձուկ. անկենդան տրեպանգներ (ծովային 
վարունգ) անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա-
րեղենների հիմքով. սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). 
արաժան (կաթնաթթվային խմորումով մերված 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար.նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակա մոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. վարսակի 
կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. առաջին 
սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
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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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20171133  (111) 27985
(220) 27.07.2017 (151) 28.09.2018
   (181) 27.07.2027
(730) ՓիԷլԱր ԱյՓի Հոուլդինգզ, ԼԼՔ, 
Դելավեր նահանգի սահմանափակ պատաս-
խանատվությամբ ընկերություն, US 
(442) 16.08.2017
(540)  

(511) 
դաս 9. առանց նշանակման արևա-

պաշտպան ակնոցներ. առանց նշանակման 
արևապաշտպան ապակիներ և ոսպնյակներ. 
առանց նշանակման ամրացվող (հավելադիր) 
արևապաշտպան ակնոցներ. ամրացվող 
(հավելադիր) արևապաշտպան ակնոցներ. 
ապակիներ և ոսպնյակներ առանց նշանակման 
ամրացվող (հավելադիր և կիպ նստող) 
արևապաշտպան ակնոցների համար. 
ապակիներ և ոսպնյակներ նշանակմամբ 
ակնոցների համար. կիպ նստող արևապաշտ-

պան ակնոցներ. պատրաստի ակնոցներ, 
ապակիներ և ոսպնյակներ առանց նշանակման 
ակնոցների համար. ապակիներ և ոսպնյակներ 
առանց նշանակման արևապաշտպան 
ակնոցների համար. արևապաշտպան 
ակնոցներ. ընթերցելու համար ակնոցներ 
և նշանակմամբ ակնոցներ. քթակնոցներ 
(պենսնե).  ընթերցելու  համար ակնոցների 
ապակիներ և ոսպնյակներ. ակնապակիներ և 
ոսպնյակներ, նշանակմամբ հպաոսպնյակներ, 
առանց նշանակման հպաոսպնյակներ. 
քթակնոցների շրջանակներ, արևապաշտպան 
ակնոցների շրջանակներ, ակնոցների 
շրջանակներ. տարածադիտական 3D ակնոցներ, 
որոնք նախատեսված են առանձին վաճառքի 
համար և չեն կազմում էլեկտրոնային խաղերի 
կամ այլ համակարգերի մասեր. պաշտպանիչ 
ապակիներ, ակնոցներ և դիմակներ (բոլորն 
ընդգրկված 9-րդ դասում), բացառությամբ 
գիշերային դիտման ակնոցների, ստորջրյա 
սուզման դիմապանակների և եռակցողի 
դիմապանակների. ակնոցների և պաշտպանիչ 
ակնոցների մաս հանդիսացող արևապաշտպան 
հովարներ.  օպտիկական զտիչներ ակնոցների, 
քթակնոցների և արևապաշտպան ակնոցների 
համար.  ակնոցների ապակիներ, ակնոցների 
փոկեր.  ակնոցների և քթակնոցների 
պատյաններ. ակնոցների և քթակնոցների 
վերանորոգման գործիքների հավաքածու. 
հպաոսպնյակների պատյաններ. կտորներ 
ապակիների և ոսպնյակների մաքրման 
համար. մաքրող միջոցներ հպաոսպնյակների 
համար. ինքնամաքրվող հպաոսպնյակների 
պատյաններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171624  (111) 27986
(220) 23.11.2017 (151) 28.09.2018
   (181) 23.11.2027
(730) «Գոլֆստրիմ թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Նորա-
գավիթ 4-րդ փ., տուն 40, AM 
(442) 16.02.2018
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(540)  

(526) «TRAVEL» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործունեություն. 
բեռնափոխադրում. ավիատոմսերի վաճառք:

____________________

(210) 20180012  (111) 27987
(220) 11.01.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 11.01.2028
(730) Վիտրինոր Վիտրիֆիկադոս Դել Նորտե, 
Ս.Ա.Լ., ES 
(442) 16.03.2018
(540)  

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

դաս 21. կենցաղային խոհանոցային 
իրեր կենցաղային օգտագործման համար, 
որոնք պատրաստված են պողպատե էմալից 
և ալյումինից, ինչպիսիք են` թավաներ, եփելու 
սպասք, կաթսաների հավաքակազմեր, թրմելու 
թեյամաններ, ուոքեր (չինական խորը թավաներ, 
որոնք հւմնականում լինում են բռնակով):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180110  (111) 27988
(220) 29.01.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 29.01.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.03.2018
(310) 017050634   (320) 28.07.2017   (330) EM
(540)  

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ 

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

դաս 42.  գիտական վերլուծություն և 
հետազոտություն. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ, ներառյալ՝ հետազոտության և 
դիզայնի ծառայություններ.  արդյունաբերական 
վերլուծությունների և  հետազոտությունների 
ծառայություններ.  էլեկտրոնային սիգարետ-
ների, էլեկտրոնային սիգարետների համար 
նախատեսված ծխելու պիտույքների,  նիկոտին 
ներշնչելու համար նախատեսված էլեկտրո-
նային սարքերի, ծխախոտի, ծխախոտային 
արտադրանքի և ծխախոտի փոխարինիչների 
համար նախատեսված շոգեհանող սարքերի 
հետազոտություն, մշակում և կատարելագործում.  
գիտական տեղեկատվության հավաքագրում.  
ապրանքներ արտադրելու համար 
արդյունա բերական մեքենայական սարքա-
վո րումների և արդյունաբերական գործ-
ընթացի մշակում և կատարելագործում.  
ճարտարագիտական հետազոտություններ, 
դիզայն և խորհրդատվություն արտադրության 
բնագավառում. արտադրական սարքա-
վորումների տեխնիկական մշակում 
և պլանավորում. արտադրության մեջ 
օգտագործվող մեքենայական սարքա-
վորումն երի փորձարկում.  հետազոտություն-
ներ մանրէա բանության բնագավառում.  
հետազոտու թյուններ կենսաբանության 
բնագա վառում.  չափաբերում (չափումներ).  
քիմիա կան անալիզ.  հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում.  ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում.  կլինիկական փորձար-
կումներ.  «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ.  hամակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում.  ծրագրային ապահովման 
մշակում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. համակարգչային համակարգերի 
նախագծում. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. խորհրդատվություն 
էներգիայի խնայողության ոլորտում. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. տվյալ-
ների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում.  փաստաթղթերի տեսածրում.  
տվյալների էլեկտրոնային պահպանում.  

աուդիտ էներգետիկայի ոլորտում. ճարտարա-
գիտություն. գեղարվեստական դիզայն. վեբ-
կայքերի տեղադրում. արդյունաբերական 
դիզայն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվություն.  համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրա-
վորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամա դրում վեբ-կայքերի միջոցով.  
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
հետա զոտություններ մեխանիկայի բնագա-
վառում. hեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ` 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
միջոցով.  դիզայներների ծառայություն-
ներ փաթեթավորման բնագավառում. 
ֆիզիկա (հետազոտություններ). նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն 
և մշակում երրորդ անձանց համար. 
հետազոտություններ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության բնագավառում. գիտա-
կան տեղեկատվության տրամադրում. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված խորհրդատվության 
տրամադրում.  գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. ինտերնետի համար որոն-
ման միջոցների տրամադրում. սերվերների 
հոսթինգ. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն.  արդյունաբերական 
նմուշների (դիզայնի) ստեղծման ծառայություն-
ներ.  ճարտարագիտական փորձաքննություն 
և տեխնիկական հետազոտություններ. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում. 
տեխնիկական փաստաթղթերի կազ մում. 
տեխնոլոգիական հարցերով խորհրդա-
տվություն. հեռահաղորդակցական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. նյութերի փորձարկումներ. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդա-
տվություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180111  (111) 27989
(220) 29.01.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 29.01.2028
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(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.03.2018
(310) 017050618   (320) 28.07.2017   (330) EM
(540)  

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային  սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ` սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկա կան 
նպատակներով օգտագործելու համար).  ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար, լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունա-
կող հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար.  ծխելու էլեկտրոնային սարքեր.  
էլեկտրոնային սիգարետներ.  ավանդական 
սիգարետներին փոխարինող էլեկտրոնային 
սիգարետներ.  էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի ներշնչման համար. 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ, 
ծխախոտային արտադրանքի և ծխախոտի 
փոխարինիչների համար նախատեսված 
շոգեհանող սարքեր. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար.  բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում.   սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ.

դաս 42.  գիտական վերլուծություն և 
հետազոտություն. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ, ներառյալ՝ հետազոտության և 
դիզայնի ծառայություններ.  արդյունաբերական 
վերլուծությունների և  հետազոտությունների 
ծառայություններ.  էլեկտրոնային սիգա-
րետների, էլեկտրոնային սիգարետների 
համար նախատեսված ծխելու պիտույքների, 
նիկոտին ներշնչելու համար նախատեսված 
էլեկտրոնային սարքերի, ծխախոտի, 
ծխախոտային արտադրանքի եւ ծխախոտի 
փոխարինիչների համար նախատեսված 
շոգեհանող սարքերի հետազոտություն, 
մշակում և կատարելագործում.  գիտա-
կան տեղեկատվության հավաքագրում.  
ապրանքներ արտադրելու համար 
արդյունա բերական մեքենայական սարքա-
վորումների և արդյունաբերական գործ-
ընթացի մշակում և կատարելագործում.  
ճարտարագիտական հետազոտություններ, 
դիզայն և խորհրդատվություն արտադրության 
բնագավառում. արտադրական սարքա-
վորումների տեխնիկական մշակում 
և պլանավորում. արտադրության մեջ 
օգտագործվող մեքենայական սարքա-
վորումների փորձարկում.  հետազոտություն-
ներ մանրէաբանության բնագավառում.  
հետազոտություններ կենսաբանության 
բնագավառում.  չափաբերում (չափումներ).  
քիմիական անալիզ.  հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում.  ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում.  կլինիկական 
փորձարկումներ.  «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ.  hամակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում.  ծրագրային ապահովման 
մշակում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. համակարգչային համակար-
գերի նախագծում. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. 
խորհրդա տվություն էներգիայի խնայողության 
ոլորտում. համակարգչային տեխնոլոգիա-
ների ոլորտում խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրո  նային 
կրիչի վրա. տվյալների և տեղեկատվական 
ծրագրերի կերպափոխում.  փաստաթղթերի 
տեսածրում.  տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում.  աուդիտ էներգետիկայի ոլոր-
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տում. ճարտարագիտություն. գեղարվեստա-
կան դիզայն. վեբ-կայքերի տեղադրում. 
արդյունաբերական դիզայն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվություն.  
համակարգչային տեխնոլոգիաների և 
ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.  ծրա-
գրային ապահովման սպասարկում. հետազո-
տու թյուններ մեխանիկայի բնագավառում. 
hեռակա հասանելիության համակարգ չային 
համակարգերի մոնիտորինգ` տվյալ ների 
պահեստային հեռապատճենման միջոցով.  
դիզայ ներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. ֆիզիկա (հետա-
զոտություններ). նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
գիտական տեղեկատվության տրամադրում. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված խորհրդատվության 
տրամադրում.  գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. ինտերնետի համար որոն-
ման միջոցների տրամադրում. սերվերների 
հոսթինգ. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն.  արդյունաբերական նմուշ-
ների (դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ.  
ճարտա րագիտական փորձաքննություն և տեխ-
նիկական հետազոտություններ. տեխնիկական 
նախագծերի ուսումնասիրում. տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. հեռահա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. նյութերի 
փորձարկումներ. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. վեբ-կայքերի դիզայնի 
ոլորտում խորհրդատվություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180121  (111) 27990
(220) 30.01.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 30.01.2028
(730) «Կոլլետա» ՍՊԸ, Երևան, Վրացյան 86, 
բն. 4, AM 
(442) 16.02.2018

(540)  

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ, 

համայիլներ (թանկարժեք իրեր), արծաթյա 
մետաղաթել, արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր), ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի), ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր), 
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար, 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր), շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր), ժամացույցների շղթաներ, 
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ), վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր), փողկապների սեղմիչներ, 
մետաղադրամներ, ալմաստներ, թելեր ազնիվ 
մետաղներից (թանկարժեք իրեր), ոսկերչական 
իրեր, մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր), 
մեդալներ, չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ, ձեռքի ժամացույցներ, 
չմշակված կամ դրոշմահատված ոսկի, ոսկյա 
թելեր (թանկարժեք իրեր), դեկորատիվ 
գնդասեղներ, մարգարիտ (թանկարժեք իրեր), 
կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք քարեր, 
շպինելներ (թանկարժեք քարեր), արձաններ 
ազնիվ մետաղներից, ստրաս (արհեստական՝ 
կեղծ ադամանդ), ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ, մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր), գեղարվեստական իրեր ազնիվ 
մետաղներից, տուփեր ազնիվ մետաղներից, 
գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ, 
ականջօղեր, կոշիկների ոսկյա զարդարանք-
ներ, թևքաճարմանդներ, կիսանդրիներ 
ազնիվ մետաղներից, արձանիկներ ազնիվ 
մետաղներից, գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր), փողկապների գնդասեղներ, կրծքա-
նշաններ ազնիվ մետաղներից, անմշակ կամ 
դրվագված արծաթեղեն, զարդատուփեր, 
օղլակներ թանկարժեք իրերի համար, 
նախապատրաստվածք (գրունտովկա) 
թանկարժեք իրերի համար, կաբոշոններ, 
նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի համար.

դաս 25. բլուզներ, գլխարկներ, գդակներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ, կիսակոշիկներ, 
քուղերով կիսակոշիկներ, ներքնազգեստ, 
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գոտիներ (հագուստ), շալեր, սվիտերներ, 
պուլովերներ, շապիկներ (բլուզներ), 
հագուստ, մորթիներ (հագուստ), կոստյումներ, 
պատրաստի հագուստ, ականջակալներ 
(հագուստ), փողկապներ, տաբատներ, 
վերնազգեստ, ձեռնոցներ (հագուստ), 
շարֆեր, մորթե թիկնոցներ գաբարդիններ 
(հագուստ), բաճկոնակներ, անջրանցիկ 
հագուստ, շրջազգեստներ, լողափի զգեստներ, 
պիժամաներ, զգեստներ, սաբոներ (կոշիկ), 
վերարկուներ, բրդյա բաճկոններ (հագուստ), 
բաճկոններ (հագուստ), լողազգեստներ, 
կոշիկներ, սպորտային կոշիկներ, սպորտային 
կիսակոշիկներ, գլխակապեր (հագուստ), 
գլխանոցով բաճկոն, տակի շրջազգեստներ, 
բոդի (կանացի ներքնազգեստ), բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ), հագուստ 
արհեստական կաշվից, կաշվե հագուստ, 
թիկնոցներ, դիմակահանդեսի կոստյումներ, 
սարիներ, կարճաթև (T-աձև) մայկաներ, 
ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով, 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ, լեգինսներ 
(շալվար), սարաֆաններ, հովարով գլխարկներ, 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ), սպորտային 
մայկաներ.

դաս 35. զարդերի առևտուր:
____________________

(210) 20180522  (111) 27991
(220) 06.04.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 06.04.2028
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, Կոմիտաս 54, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  

(526) Բացի «АЛМАСТ», «ԱԼՄԱՍՏ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, բաց երկնագույն, մուգ կապույտ, 
բեժ, շագանակագույն, դեղին, սպիտակ, մուգ և 
բաց մանուշակագույն, կանաչ, նարնջագույն և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20180594 (111) 27992
(220) 16.04.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 16.04.2028
(730) Կասիո Կեյսանկի Կաբուշիկի Կաիշա, 
(Կասիո Քմփյութր Քո., ԼԹԴ), JP 
(442) 18.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 35. ձեռքի ժամացույցների և 

ժամացույցների (բացառությամբ ձեռքի) 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք, այդ թվում՝ 
ժամացույց-ապարանջանների, ինքնավար 
ռադիո կառավարվող ձեռքի ժամացույցների, 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներով (GPS) ձեռքի ժամացույցների, 
ժամացույցների  և ժամագործության համար 
իրանների, ձեռքի ժամացույցների սլաք-
ների և ժամացույցների ապարանջանների, 
ժամացույցների թվահարթակների (ժամա-
գործություն), ժամացույցների և ձեռքի ժամա-
ցույցների սլաքների, ձեռքի ժամացույցների 
թվահարթակների (ժամագործություն), ժամա-
ցույցների ընթացային մեխանիզմների, ձեռքի 
ժամա ցույցների ապակիների, ձեռքի ժամա-
ցույցների շղթաների, ձեռքի ժամացույցների 
պատյանների, ձեռքի ժամացույցների պար-
կերի, ձեռքի ժամացույցների զսպանակ ների,  
ձեռքի ժամացույցների հետևի կափարիչների 
պատյանների վաճառք:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20180613  (111) 27993
(220) 17.04.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 17.04.2028
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
57/2, AM 
(442) 16.05.2018
(540)  

(511) 
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակ-

ված պողպատ. լեգիրացված պողպատ. 
պողպատաշերտ. պողպատե լար. պողպատե 
ձուլվածք. պողպատե կայմասյուներ. պողպատե 
գալարավարագույրներ. պողպատե թերթեր. 
պողպատե խողովակներ. մետաղական 
ծայրափողակներ. ալյումին. բրոնզ. ալյումինե 
լար. մետաղյա ծայրափողակներ. մետաղական 
ձողեր. դռների մետաղական նեցուկներ. 
դռների մետաղական սահմանափակիչներ. 
շինարարական մետաղյա շրջանակներ. 
մետաղական խողովակներ կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. ջրմուղի 
մետաղական խողովակներ. շինարարական 
մետաղյա կալունակներ. շինարարական 
մետաղյա բարձակներ. մետաղական 
խողովակներ. մետաղական փականքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականների. մետաղական 
փականներ, բացառությամբ էլեկտրականների. 
շինարարական մետաղական պատվածքներ. 
դռների մետաղական լողաթներ. դռների 
մետաղական ժապավեններ. պողպատե 
տափակ նախապատրաստուկներ. դռան 
մետաղական սողնակներ. մետաղական 
անկյունակներ. 

դաս 7. օդի խտարարներ. կենտրոնախույս 
պոմպեր. պիտակավորիչ մեքենաներ. պոմպեր 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
յուղային պոմպեր. պոմպեր (մեքենաներ). 
սղոցի շեղբեր (մեքենաների, հաստոցների 
մասեր). հաստոցներ. մետաղամշակման 
հաստոցներ. պարուրակահան հաստոցներ. 
հղկահաստոցներ. կազմարարական արդյու-
նա բերական մեքենաներ և սարքեր. օդային 
պոմպեր. պոմպեր հակահոսանք ստեղծելու 
համար. 

դաս 11. ջերմային կուտակիչներ. օդա-
ջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. տաք օդով 
աշխատող ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք 
տաք օդով բաղնիքների համար. էլեկտրական 
լամպերի անոթներ. ջեռուցիչներ վաննա-
ների համար. սանիտարատեխնիկական 
տեղակայանքներ լոգարանների համար. 
բիդե. ջրածորաններ. ջրատաքացուցիչներ. 
հակացրցողիչ գլխադիրներ ծորակների 
համար. կաթսաներ լվացքատների համար. 
շարժական զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). օդաջեռուցիչներ (կալորիֆեր-
ներ). խողովակների և խողովակաշարերի 
ծորակներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ջեռուցման տեղակայանքներ. ջեռուցման 
կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների խողո-
վակներ. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, 
որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային 
վառելիքով. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորներ. 
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար. ջեռուցիչ 
տարրեր. ծխնելույզների ծխանցքեր. 
ծխանցքերի սահափականներ. խողովակներ 
(սանիտարատեխնիկական համակարգերի 
մասեր). ապարատներ չորացման համար. 
ցնցուղներ. ջրի զտման սարքեր. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացի մեքենայի մասերից, 
գազի կաթսաներ. գազայրոցներ. ջեռուցման 
թիթեղներ. ջրատաքացիչներ (ապարատներ). 
ծորակներ. զուգարանակոնքեր. ջերմային 
պոմպեր. կենցաղային էլեկտրական 
օդափոխիչներ. 

դաս 17.   ռետինե օղեր.   ջրցանման    ճկա -
փողեր. անջրանցիկ խտարար օղակներ. 
ան ջրան ցիկ խցվածքներ. ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. ռետինե խցաններ. անմշակ կամ 
մասնակի մշակ ված կաուչուկ. ռետինե 
կափույրներ. սինթետիկ կաուչուկ. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր կաթսաների համար. 
լատեքս (կաուչուկ). կոպիտ պաստառից 
ճկափողեր. մածիկներ. խողովակների ոչ 
մետաղական կցորդիչներ. ոչ մետաղական 
միացքներ ճկուն խողովակների համար. կպչուն 
ժապավեններ, բացառությամբ բժշկականի, 
գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի. 
մալուխային մեկուսիչներ. ռետինե 
սահմանափակիչներ. մեկուսիչ ժապավեններ. 
մեկուսիչ ծեփոններ. 
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դաս 19. ծպեղներ տանիքների համար. 
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալ-
տային պատվածքներ. ոչ մետաղական 
զարդաճաղեր. բիտումներ. բետոն. բետոնե 
շինարարական տարրեր. բիտումային 
շինանյութեր. շինարարական ոչ մետա-
ղական տախտակամածներ. սոսնձած 
բազմաշերտ ֆաներ. ցեմենտ. մածուցիկ 
շինանյութեր. շինարարական ստվարա-
թուղթ. բիտումավորված ստվարաթուղթ 
(շինա րարական). ոչ մետաղական շինարա-
րական հիմնակմախքներ. կիր. շինարարա կան 
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանք-
ների համար. ծխնելույզի ոչ մետաղական 
խողովակներ. ոչ մետաղական միջնապատեր. ոչ 
մետաղական կառուցվածքներ. շինարարական 
ապակի. ոչ մետաղական անկյունակներ. ոչ 
մետաղական պատուհաններ. ոչ մետաղական 
դռներ. ջրատար ոչ մետաղական խողովակ-
ներ. ոչ մետաղական հենարաններ. գիպս 
(շինանյութ). ավազաքարային խողովակներ. 
ավազաքար շինարարության համար. կավ. 
հատակի փայտասալիկների տախտակներ. 
շերտաձողիկներ. շրիշակներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղական պատվածքներ 
շինարարության համար. ոչ մետաղական 
շինանյութեր. 

դաս  20. պլաստմասսայե սեղմիչներ 
մալուխների կամ խողովակների համար. 
ներքնակներ. դարակներ (կահույք). ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի համար. 
ծաղկարկղեր (կահույք). մետաղական կահույք. 
հագուստի կախիչներ (կահույք). կահույքի 
փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղական 
անիվներ կահույքի համար. դռներ կահույքի 
համար. սեղաներեսներ. դարակներ կահույքի 
համար. պատվանդաններ (կահույք). 
բազմոցի փչովի բարձեր, բացառությամբ 
բժշկականի. շինարարական շաղախի 
համար ոչ մետաղական տարողություններ. ոչ 
մետաղական պտուտակներ. ոչ մետաղական 
խցաններ. ոչ մետաղական հեղույսներ. ոչ 
մետաղական բռնատեղեր լոգարանների 
համար. 

դաս 37. էլեկտրասարքերի տեղադրում 
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. ջեռուցման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. ծխնելույզների 
մաքրում. օդի լավորակման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. շինարարություն. 

շինարարական աշխատանքների (ստուգիչ-
կառավարիչ) վերահսկողություն. շինարարական 
կառուցվածքների քանդում. շինարարական 
կառուցվածքների հերմետիկացում. պոմպերի 
վերանորոգում:

 ____________________

(210) 20180700 (111) 27994
(220) 07.05.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 07.05.2028
(730) «Գրոսմեյստեր» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 15-25, AM 
(442) 16.05.2018
(540)  

(526) Բացի «GROSSMEISTER» գրառումից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, ոսկեգույն և մուգ փիրուզագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. կահույքի աքսեսուարների, 
մեխանիզմների և կահույքի արտադրության այլ 
պարագաների վաճառք:

____________________

(210) 20180703 (111) 27995
(220) 08.05.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 08.05.2028
(730) «ԴՎ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
10-րդ փ., բն. 48/11, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  
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(526) «WALKING GREEN» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 9. արևային մարտկոցներ էլեկտրա-
էներգիայի արտադրության համար.

դաս 35.  էլեկտրաէներգիայի արտադրության 
համար արևային մարտկոցների վաճառք:

____________________

(210) 20180757  (111) 27996
(220) 15.05.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 15.05.2028
(730) «Սաբռովա» ՍՊԸ, Երևան, Լեռ-Կամսար 
30/2, բն. 24, AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. պիցաներ. մակարոնեղեն. հաց 
անխաշ խմորից. թխվածքաբլիթ. սուրճ. 
թեյ. ադիբուդի. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
կետչուպ (սոուս). սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
մակարուն (նշով թխվածք). մակարոններ. 
հաց. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. սոուսներ 
(համեմունքներ). սպագետի. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուշի. տոմատի 
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). 
հոթ-դոգ սենդվիչներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. 
լիմոնադներ. տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված ջուր. 
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. սմուզիներ (մրգերի կամ 
բանջարեղենների խառնուրդների հիքով 
ըմպելիքներ). սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում. մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ռես-
տո  րանների ծառայություններ. ինքնա  սպա-
սարկման ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180820 (111) 27997
(220) 25.05.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 25.05.2028
(730) «Վալենսիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մյաս-
նիկյան պող. 40, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180850 (111) 27998
(220) 30.05.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 30.05.2028
(730) Էմիլ Գագիկի Բաղդասարյան, Երևան, 
Էստոնական 14, բն. 37, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 34. ջրային ծխամորճեր:

____________________
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(210) 20180879 (111) 27999
(220) 01.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 01.06.2028
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 18.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 

հիգիենայի համար. ժելեր բերանի խոռոչի 
համար, աերոզոլներ բերանի խոռոչի համար, 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար և ատամի ժելեր, որոնք նախատեսված 
չեն բժշկական նպատակների համար, այդ 
թվում՝ խոզանակների հետ լրակազմով 
վաճառվողների.

դաս 5. դեղագործական ապրանքներ. 
բժշկական պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի խոցի, բերանի խոռոչի աֆտոզային 
վնասվածքների և ատամների ծկթման 
տեղերի բուժման համար. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի հիգիենայի համար և 
դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ժելեր բերանի խոռոչի 
համար, աերոզոլներ բերանի խոռոչի համար, 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար և ատամի ժելեր, որոնք նախատեսված 
են բժշկական նպատակների համար, այդ 
թվում՝ խոզանակների հետ լրակազմով 
վաճառվողների.

դաս 10. բժշկական իրեր, այդ թվում՝ 
ատամի խոզանակներ ատամի ժելերը քսելու 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180880 (111) 28000
(220) 01.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 01.06.2028
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 18.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 

հիգիենայի համար. ժելեր բերանի խոռոչի 
համար, աերոզոլներ բերանի խոռոչի համար, 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար և ատամի ժելեր, որոնք նախատեսված 
չեն բժշկական նպատակների համար, այդ 
թվում՝ խոզանակների հետ լրակազմով 
վաճառվողների.

դաս 5. դեղագործական ապրանքներ. 
բժշկական պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի խոցի, բերանի խոռոչի աֆտոզային 
վնասվածքների և ատամների ծկթման 
տեղերի բուժման համար. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի հիգիենայի համար և 
դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական ) 
նպատակների համար. ժելեր բերանի խոռոչի 
համար, աերոզոլներ բերանի խոռոչի համար, 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար և ատամի ժելեր, որոնք նախատեսված 
են բժշկական նպատակների համար, այդ 
թվում՝ խոզանակների հետ լրակազմով 
վաճառվողների.

դաս 10. բժշկական իրեր, այդ թվում ատամի 
խոզանակներ ատամի ժելեր քսելու համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180887 (111) 28001
(220) 05.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 05.06.2028
(730) «Աղաջանյաններ ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդաշեն, փ. 6, տուն 42, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  



ԳՅՈՒՏԵՐ

52

ՄԱՍ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 20 18

(526) «REAL ESTATE AGENCY» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի (ռիելթորական) 
գործունեություն:

____________________

(210) 20180889 (111) 28002
(220) 06.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 06.06.2028
(730) «Վիվառո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 10, բն. 63, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 9.  ձայնագրման սկավառակներ. 

խոսա փողեր. կրակմարիչներ. գրասենյակային 
սարքավորանք ծակոտաքարտերի օգտա-
գործ մամբ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. հաշվիչներ. 
ակնոցների նրբաքուղեր. դիկտոֆոններ. 
բարձրախոսներ. նվագարկիչներ. լուսա նկար-
չական ապարատների և լուսանկարչա կան 
պարագաների հատուկ պատյաններ. քանոն-
ներ (չափիչ գործիքներ). ակնոցներ (օպտիկա). 
մեգաֆոններ. միկրոֆոններ. ազդանշանային 
սուլիչներ. ակնոցների պատյաններ. արևա-
պաշտպան ակնոցներ. տեսաէկրաններ. 
սպորտային ակնոցներ. դեկորատիվ 
մագնիսներ. մկնիկների գորգեր. ավտոմատ 
դրամարկղեր. հհդ (usb) ֆլեշ- կրիչներ. 
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. սմարթֆոններ. համակարգչային 
սարքավորումներ. շարժական հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսներ. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. 

բեռնվող գրաֆիկական տարրեր բջջային 
հեռախոսների համար.

դաս 16.  ազդագրեր, պլակատներ. ազդա-
գրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակ ներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրա նկարներ). 
մատիտներ. տակդիրներ գարեջրի գավաթ-
ների համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). բրոշյուրներ. տետրեր. 
տպատառեր. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քարտեր. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
կնիքներ). լուսանկարներ. փոստային 
բացիկներ. տպագիր արտադրանք. ոչ 
մանածագործական օֆսեթային պաստառ. 
տպագրական հրատարակություններ. բուկ-
լետներ. շաբլոններ. գործված պաստառ 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
գրչածայրեր (գրասենյակային պարագաներ). 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու 
համար. սեղանի թղթե տակդիրներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար. 
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. թղթե դրոշներ. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթից կամ 
ստվարաթղթից պիտակներ. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ).

դաս 24.  բաններներ մանածագործվածքից 
կամ պլաստմասսայից. գործվածքներ. 
բամբակե գործվածքներ. մանածագործված-
քից կամ պլաստմասսայից դրոշներ. 
դաջովի չթեգործվածքներ. թաշկինակներ 
մանածագործվածքից. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ.

դաս 25.  բերետներ. բլուզներ. գլխարկներ, 
գդակներ. գլխանոցներ (հագուստ). հովարներ 
գլխարկների համար. գոտիներ (հագուստ). 
սվիտերներ պուլովերներ. շապիկներ (բլուզներ). 
հագուստ. գլխարկներ. վերնազգեստ. շարֆեր. 
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). սպորտային մայկաներ.

դաս 28.  խաղալիքներ. խաղեր. խաղա-
թղթեր. խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի 
համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտո-
մատներ). տոնական թղթե գլխարկներ. 
ավտոմատներ տեսախաղերի համար.
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դաս 32.  ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր.

դաս 33.  գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. օղի.

դաս 35.  գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ցուցափեղկերի ձևավորում. տարածք-
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. ինտերակտիվ գովազդ համակարգ-
չային ցանցում. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. գովազդային տեքս-
տերի խմբագրում. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գովազդային նյութերի ձևավորում. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. արտաքին 
գովազդ.

դաս 42.  ինտերիերի ձևավորում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ինտերիերի դիզայն։

____________________

(210) 20180890 (111) 28003
(220) 06.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 06.06.2028
(730) «Վիվառո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 10, բն. 63, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 9.  ձայնագրման սկավառակներ. 

խոսափողեր. կրակմարիչներ. գրասենյակային 
սարքավորանք ծակոտաքարտերի օգտա-
գործմամբ. կինոնկարահանման խցիկներ. 

պաշտպանիչ սաղավարտներ. հաշվիչներ. 
ակնոցների նրբաքուղեր. դիկտոֆոններ. 
բարձրախոսներ. նվագարկիչներ. լուսա նկար-
չական ապարատների և լուսանկարչա կան 
պարագաների հատուկ պատյաններ. քանոններ 
(չափիչ գործիքներ). ակնոցներ (օպտիկա). 
մեգաֆոններ. միկրոֆոններ. ազդանշա-
նային սուլիչներ. ակնոցների պատյաններ. 
արևապաշտպան ակնոցներ. տեսաէկրաններ. 
սպորտային ակնոցներ. դեկորատիվ մագ-
նիսներ. մկնիկների գորգեր. ավտոմատ 
դրամարկղեր. հհդ (usb) ֆլեշ- կրիչներ. 
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. սմարթֆոններ. համակարգչային 
սարքավորումներ. շարժական հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսներ. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. 
բեռնվող գրաֆիկական տարրեր բջջային 
հեռախոսների համար.

դաս 16.  ազդագրեր, պլակատներ. ազդա-
գրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկար-
ներ). մատիտներ. տակդիրներ գարեջրի 
գավաթ ների համար. բլոկնոտներ (գրասենյա-
կային պիտույքներ). բրոշյուրներ. տետրեր. 
տպատառեր. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քարտեր. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
կնիքներ). լուսանկարներ. փոստային 
բացիկներ. տպագիր արտադրանք. ոչ 
մանածագործական օֆսեթային պաստառ. 
տպագրական հրատարակություններ. բուկ-
լետներ. շաբլոններ. գործված պաստառ 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
գրչածայրեր (գրասենյակային պարագաներ). 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու 
համար. սեղանի թղթե տակդիրներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար. 
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. թղթե դրոշներ. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթից կամ 
ստվարաթղթից պիտակներ. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ).
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դաս 24.  բաններներ մանածագործված-
քից կամ պլաստմասսայից. գործվածքներ.
բամբակե գործվածքներ. մանածագործ-
վածքից կամ պլաստմասսայից դրոշներ. 
դաջովի չթեգործվածքներ. թաշկինակներ 
մանածագործվածքից. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ.

դաս 25.  բերետներ. բլուզներ. գլխարկներ, 
գդակներ. գլխանոցներ (հագուստ). հովարներ 
գլխարկների համար. գոտիներ (հագուստ). 
սվիտերներ պուլովերներ. շապիկներ (բլուզներ). 
հագուստ. գլխարկներ. վերնազգեստ. շարֆեր. 
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). սպորտային մայկաներ.

դաս 28.  խաղալիքներ. խաղեր. խաղա-
թղթեր. խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի 
համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղային 
ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկներ. 
ավտոմատներ տեսախաղերի համար.

դաս 32.  ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր.

դաս 33.  գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. օղի.

դաս 35.  գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գովազդային 
նյութերի ձևավորում. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. արտաքին 
գովազդ.

դաս 42.  ինտերիերի ձևավորում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ինտերիերի դիզայն։

____________________

(210) 20180891  (111) 28004
(220) 06.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 06.06.2028
(730) «Վիվառո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 10, բն. 63, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 9.  ձայնագրման սկավառակներ. 

խոսափողեր. կրակմարիչներ. գրասենյակային 
սարքավորանք ծակոտաքարտերի օգտա-
գործմամբ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. հաշվիչներ. 
ակնոցների նրբաքուղեր. դիկտոֆոններ. 
բարձրախոսներ. նվագարկիչներ. լուսա-
նկարչական ապարատների և լուսանկար չա կան 
պարագաների հատուկ պատյաններ. քանոն-
ներ (չափիչ գործիքներ). ակնոցներ (օպտիկա). 
մեգաֆոններ. միկրոֆոններ. ազդանշանային 
սուլիչներ. ակնոցների պատյաններ. արևա-
պաշտպան ակնոցներ. տեսաէկրաններ. 
սպորտային ակնոցներ. դեկորատիվ մագ-
նիսներ. մկնիկների գորգեր. ավտոմատ 
դրամարկղեր. հհդ (usb) ֆլեշ- կրիչներ. 
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. սմարթֆոններ. համակարգչային 
սարքավորումներ. շարժական հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսներ. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. 
բեռնվող գրաֆիկական տարրեր բջջային 
հեռախոսների համար.

դաս 16.  ազդագրեր, պլակատներ. ազդա-
գրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
մատիտներ. տակդիրներ գարեջրի գավաթ-
ների համար. բլոկնոտներ (գրասենյա-
կային պիտույքներ). բրոշյուրներ. տետրեր. 
տպատառեր. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քարտեր. կազմեր (գրասենյակային պիտույք-
ներ). խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). 
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լուսանկարներ. փոստային բացիկներ. տպա-
գիր արտադրանք. ոչ մանածագործա-
կան օֆսեթային պաստառ. տպագրական 
հրատարակություններ. բուկլետներ. շաբլոններ. 
գործված պաստառ կազմարարական 
աշխատանքների համար. գրչածայրեր 
(գրասենյակային պարագաներ). թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. սեղանի 
թղթե տակդիրներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների 
թղթե տակդիրներ. թղթե դրոշներ. սեղանի 
թղթե անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարա-
թղթից պիտակներ. կպչուն պաստառ գրասենյա-
կային նպատակների համար. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). թռուցիկներ 
(գովազդային թերթիկներ).

դաս 24.  բաններներ մանածագործվածքից 
կամ պլաստմասսայից. գործվածքներ.
բամբակե գործվածքներ. մանածագործվածքից 
կամ պլաստմասսայից դրոշներ. դաջովի 
չթեգործվածքներ. թաշկինակներ մանածա-
գործվածքից. սպասքի տակ դրվող մանա-
ծագործվածքից դրոցներ.

դաս 25.  բերետներ. բլուզներ. գլխարկներ, 
գդակներ. գլխանոցներ (հագուստ). հովարներ 
գլխարկների համար. գոտիներ (հագուստ). 
սվիտերներ պուլովերներ. շապիկներ (բլուզներ). 
հագուստ. գլխարկներ. վերնազգեստ. շարֆեր. 
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). սպորտային մայկաներ.

դաս 28.  խաղալիքներ. խաղեր. խաղա_
թղթեր. խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի 
համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտո-
մատներ). տոնական թղթե գլխարկներ. 
ավտոմատներ տեսախաղերի համար.

դաս 32.  ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր.

դաս 35.  գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 

տեղադրման համար. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գովազդային 
նյութերի ձևավորում. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. արտաքին 
գովազդ.

դաս 42.  ինտերիերի ձևավորում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ինտերիերի դիզայն։

____________________

(210) 20180894 (111) 28005
(220) 06.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 06.06.2028
(730) «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
թիվ 4/17, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում:

____________________

(210) 20180902 (111) 28006
(220) 07.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 07.06.2028
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  
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(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

օղի, հայկական շամպայն:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20180909 (111) 28007
(220) 07.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 07.06.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե 
Մանուկյան Ժորայի, Երևան, Րաֆֆու 85, բն. 
42, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(526) «NAILS SCHOOL» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ մոխրագույն, բաց և մուգ շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մատնահարդարման դասընթաց-
ների կազմակերպում:

____________________

(210) 20180933 (111) 28008
(220) 11.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 11.06.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Ալիխանյան 
Արմենի, Երևան, Նոր Նորք, Գայի պող. 8, բն. 
131, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(526) «inet» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մոխրագույն, կարմիր, կապույտ և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. ինտերնետային հեռահաղոր-
դակցական միացման ապահովում. ինտերնետի 
մուտքի ապահովում:

____________________

(210) 20180963 (111) 28009
(220) 15.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 15.06.2028
(730) Էմմա Արտակի Անտոնյան, Երևան, 
Թումանյան թաղ., շ. 13/1, բն. 32, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. մասնավորապես՝ առևտուր. 
դեղատներում մանրածախ ատևտուր:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20180975 (111) 28010
(220) 18.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 18.06.2028
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 
Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(526) Շշի արտաքին ձևն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20180980 (111) 28011
(220) 18.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 18.06.2028
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 
Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(526) Շշի արտաքին ձևն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։ 

____________________

(210) 20180981  (111) 28012
(220) 18.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 18.06.2028
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 
Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(526) Բացի «NOY», «ՆՈՅ» և «НОЙ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, երկնագույն, սպիտակ 
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր։ 
____________________

(210) 20180982 (111) 28013
(220) 18.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 18.06.2028
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 
Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  
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(526) Բացի «NOY», «ՆՈՅ» և «НОЙ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, երկնագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր։
____________________

(210) 20180983 (111) 28014
(220) 18.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 18.06.2028
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 
Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(526) Բացի «BJNI» և «ԲՋՆԻ» բառերից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, երկնագույն, սպիտակ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր։ 
____________________

(210) 20180984 (111) 28015
(220) 18.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 18.06.2028
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 
Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(526) Բացի «BJNI» և «ԲՋՆԻ» բառերից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր։ 
____________________

(210) 20180993 (111) 28016
(220) 20.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 20.06.2028
(730) Ալքոհոլ Քաունթըմեժը Սիսթմս (Ինթը-
նեյշնլ) Ինք., CA 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. շնչառական ալկոթեստերներ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20180994 (111) 28017
(220) 20.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 20.06.2028
(730) Ալքոհոլ Քաունթըմեժը Սիսթմս (Ինթը-
նեյշնլ) Ինք., CA 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. շնչառական ալկոթեստերներ: 

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20180995 (111) 28018
(220) 20.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 20.06.2028
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(730) Ալքոհոլ Քաունթըմեժը Սիսթմս (Ինթը-
նեյշնլ) Ինք., CA 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. տրամաչափիչ սարքեր շնչառական 

ալկոթեստերների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180997 (111) 28019
(220) 20.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 20.06.2028
(730) Ալքոհոլ Քաունթըմեժը Սիսթմս (Ինթը-
նեյշնլ) Ինք., CA 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. վառոցքի միացման փակման 

սարքավորումներ, հիմնված ալկոհոլի 
շնչառական թեստի վրա (ալկոփականներ). 
տրանսպորտային միջոցների իմոբիլայզերներ, 
մասնավորապես՝ ալկոթեստերով 
ներկառուցված էլեկտրոնային ավտոմոբիլային 
փակման սարքավորումներ. շնչառական 
ալկոթեստերներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180998 (111) 28020
(220) 20.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 20.06.2028
(730) Ալքոհոլ Քաունթըմեժը Սիսթմս (Ինթը-
նեյշնլ) Ինք., CA 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. շնչառական ալկոթեստերներ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20181020  (111) 28021
(220) 22.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 22.06.2028
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

օղի, շամպայն:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20181022  (111) 28022
(220) 25.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 25.06.2028
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  
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(526) Շշի արտաքին ձևն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20181043  (111) 28023
(220) 29.06.2018 (151) 28.09.2018
   (181) 29.06.2028

(730) Վարանտ Կանդիլյան, Երևան, Կոմիտաս 
7/1, բն. 4, AM 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 35. գովազդային նյութերի ձևավորում.
դաս 42. ինտերիերի ձևավորում. 

արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման 
բնագավառում. գեղարվեստական դիզայն. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ. վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. 
ինտերիերի դիզայն:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  4400  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4401  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4402  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4403  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4404  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4405  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4406  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4407  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4408  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4409  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4410  17.11.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  4420  12.08.2028 Ալթիքոր Ինք., US

  4426  12.08.2028 Ալթիքոր Ինք., US

  4435  16.07.2028 Քորդսա Թեքնիք Թեքստիլ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

  4495  12.10.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

  4496  12.10.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  4545  12.08.2028 Ալթիքոր Ինք., US

  4547  12.08.2028 Ալթիքոր Ինք., US

  4548  12.08.2028 Ալթիքոր Ինք., US

  4549  12.08.2028 Ալթիքոր Ինք., US

  4658  12.08.2028 Ալթիքոր Ինք., US

  4660  12.08.2028 Ալթիքոր Ինք., US

  4662  12.08.2028 Ալթիքոր Ինք., US

  4693  21.08.2028 ՈՒՍԳ Ինթերիորս, ԼԼՔ, US

  4717  11.08.2028 Արամեքս Ինթերնեյշնլ ԼԼՔ, AE

  4820  16.10.2028 Կոպարբերգս Բրիգերի ԱԲ, SE

  4921  28.10.2028 Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

  5065  16.11.2028 Օրիոն Քորփորեյշն, FI

  5315  15.09.2028 Յունայթիդ Թեքնոլոջիզ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

  5316  15.09.2028 Յունայթիդ Թեքնոլոջիզ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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  13472  10.11.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

  13605  20.08.2028 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

  13931  20.11.2028 Ջուլիետտա Սահակյան, Երևան, Մ. Բաղրամյան 62, բն. 40, AM

  14013  29.08.2028 Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո., Լթդ., KR

  14015  11.09.2028 Ալքերմես, Ինք., US

  14053  22.12.2028 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

  14082  26.11.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14083  26.11.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14091  30.12.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14188  30.12.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14210  30.12.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14211  30.12.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14212  30.12.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14238  23.09.2028 Օրիոն Քորփորեյշն, FI

  14239  23.09.2028 Օրիոն Քորփորեյշն, FI

  14254  29.12.2028 «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

  14257  30.12.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14258  30.12.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14259  30.12.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14301  08.09.2028 Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Տատսպիրտպրոմ», RU

  14302  12.09.2028 Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Տատսպիրտպրոմ», RU

  14325  04.03.2029 «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

  14326  04.03.2029 «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

  14356  12.02.2029 «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

  14361  04.03.2029 «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

  14369  30.12.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14400  12.02.2029 «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

  14456  30.12.2028 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

  14623  11.09.2028 «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Չարենցի 12, բն. 41, AM

  14792  06.05.2029 «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

  14873  17.06.2029 «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

  15144  17.06.2029 «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

  15261  06.05.2029 «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ



64

 

64

№ 10/1 
01 . 10 . 20 18
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     09-03      470 S
     11-01       471 S
     11-01       472 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   H01G 2/00      3224  A

   H02S 40/00    3225  A

   F24S 20/00     3225  A

   C09 D17/00         532  U

   C12G 3/00           533  U
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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 2123
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26778
73 (1) Իրավատեր Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս 
Սըրվիսիզ Քենըդա Քամփնի, Suite 800, 1959 
Upper Water Street, P.O. Box 997, Halifax, Nova 
Scotia, B3J 2X2, Canada, CA
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դը Ջիլեթ 
Քամփնի ԼԼՔ, One Gillette Park, Boston, Massa-
chusetts 02127, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է           11.09.2018

____________________

Գրանցում No 2124
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26782
73 (1) Իրավատեր  Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս 
Սըրվիսիզ Քենըդա Քամփնի, Suite 800, 1959 
Upper Water Street, P.O. Box 997, Halifax, Nova 
Scotia, B3J 2X2, Canada, CA
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դը Ջիլեթ 
Քամփնի ԼԼՔ, One Gillette Park, Boston, Massa-
chusetts 02127, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         11.09.2018

____________________

Գրանցում No 2125
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 47
73 (1) Իրավատեր  Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս 
Սըրվիսիզ Քենըդա Քամփնի, Suite 800, 1959 
Upper Water Street, P.O. Box 997, Halifax, Nova 
Scotia, B3J 2X2, Canada, CA

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դը Ջիլեթ 
Քամփնի ԼԼՔ, One Gillette Park, Boston, Massa-
chusetts 02127, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         11.09.2018

____________________

Գրանցում No 2126
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6074
73 (1) Իրավատեր  Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս 
Սըրվիսիզ Քենըդա Քամփնի, Suite 800, 1959 
Upper Water Street, P.O. Box 997, Halifax, Nova 
Scotia, B3J 2X2, Canada, CA
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դը Ջիլեթ 
Քամփնի ԼԼՔ, One Gillette Park, Boston, Massa-
chusetts 02127, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         13.09.2018

____________________

Գրանցում No 2127
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6251
73 (1) Իրավատեր  Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս 
Սըրվիսիզ Քենըդա Քամփնի, Suite 800, 1959 
Upper Water Street, P.O. Box 997, Halifax, Nova 
Scotia, B3J 2X2, Canada, CA
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դը Ջիլեթ 
Քամփնի ԼԼՔ, One Gillette Park, Boston, Massa-
chusetts 02127, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        13.09.2018

____________________
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Գրանցում No 2128
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26529
73 (1) Իրավատեր  Անդը Քընթրոլ Ջենըրըլ 
Թրեյդինգ Լ.Լ.Ք, Office 1202, owned by Al 
Sheikh Batty Al Maktom, Deira, Riqqat Al Buttain, 
Dubai, United Arab Emirates, AE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԲիԷմՋեյ 
Ինդըսթրիզ ՖԶՔՕ, P.O. Box 31053, AL-Jazeera 
AL-Hamra, Ras AL Khaimah, United Arab Emir-
ates, AE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        14.09.2018

____________________

Գրանցում No 2129
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ Ձեռներեց 
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1, 
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal 
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU

73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Կազանսկիյ Ժիրովոյ կոմբինատ», dom 1, ul. 
Laskovaya, selo Usadi, Laishevsky r-n, RU-422610 
Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.09.2018

____________________

Գրանցում No 2130
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ Ձեռներեց 
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1, 
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal 
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՆԷՖԻՍ-ԲԻՈՊՐՈԴՈՒԿՏ», dom 1, ul. Lasko-
vaya, selo Usadi, Laishevsky r-n, RU-422610 
Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                      14.09.2018

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

 3109                09.03.2018

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

 372 U           13.03.2018
489 U                   14.03.2018

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 

    28 S              13.03.2018
   321 S        15.03.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



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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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01 (11) 3224 (13) A
H01G 2/00

(21) AM20180059 (22) 05.05.2018
(72) Лиана Варданян (AM), Маринка Багдасарян 
(AM), Пепо Хачатрян (AM), Эдуард Кургинян 
(AM) 
(73) Лиана Варданян, 0090, Ереван, Бадала 
Мурадяна 7, кв. 23 (AM), Маринка Багдасарян, 
0033, Ереван, Гюлбенкяна 24, кв.70 (AM), Пепо 
Хачатрян, 0088, Ереван, Шираза 52, кв. 17 (AM), 
Эдуард Кургинян, 0006, Ереван, Манандян 17, 
кв. 7 (AM) 
(54) Конденсатор с водяным охлаждением
(57) Изобретение относится к областям 
энергетики и электротехники, в частности 
к конденсаторам с водяным охлаждением, 
которые используются в электротермических 
установках.

Конденсатор с водяным охлаждением 
имеет корпус с крышкой, корпусную изоляцию, 
расположенные в корпусе плоские намотанные 
секции с выступающей алюминиевой фольгой 
и два змеевика, которые присоединены друг к 
другу гибким шлангом. На крышке установлены 
выходные изоляторы, являющиеся входом 
и выходом змеевиков. Оба конца каждого 
змеевика выведены на крышку выходными 
изоляторами. Вне корпуса конденсатора входы 
и выходы змеевиков соединены параллельно 
друг к другу с помощью гибких шлангов.

Увеличивается реактивная мощность 
конденсатора и частота, 2 ил.

 ____________________

(51) 2018.01 (11) 3225 (13) A
H02S 40/00
F24S 20/00

(21) AM20180072 (22) 20.06.2018
(72) Рубен Варданян (AM) 
(73) Рубен Варданян, 0025, Ереван, пр. 
Мясникяна 7, кв. 1а (AM) 
(54) Фотоэлектрический и тепловой пре-
образователь солнечной энергии
(57) Изобретение относится к области солнечной 
энергетики, в частности, к фотоэлектрическим 
и тепловым преобразовательным системам, 
и может быть использовано в устройствах, 
производящих одновременно электрическую 
энергию и теплую воду с помощью солнечной 
энергии.

Преобразователь содержит наклонно 
установленный солнечный фотоэлектрический 
модуль, накопительный бак тепловой 
энергии, установленный в верхнем 
конце фотоэлектрического модуля и 
слой, поглощающий солнечные лучи. 
Преобразователь содержит также плоский 
тепловой коллектор, установленный под 
фотоэлектрическим модулем, непрозрачный 
теплоизолирующий слой, установленный под 
коллектором и в участках под баком и позади 
бака. Бак покрыт слоем, поглощающим 
солнечные лучи и содержит установленное 
на нем с зазором светопроницаемое и 
теплоизолирующее покрытие. Дно и задняя 
стена объема, ограниченного покрытием и 
непрозрачным теплоизолирующим слоем, 
покрыты отражающим лучи слоем.

Увеличивается к.п.д. преобразователя, 1 ил.
____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
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 на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
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)

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

(51) 2018.01 (11) 532  (13) U
C09 D17/00

(21) AM20180074U (22) 25.06.2018
(72) Оганнес Оганнесян (AM), Самвел Мурадян 
(AM), Карен Гаспарян (AM), Тигран Агаджанян 
(AM) 
(73) Оганнес Оганнесян (AM) 
(54) Способ получения пигментирующего 
наполнител
(57) Полезная модель относится к 
лакокрасочной промышленности, в частности, 
к способaм получения водно-дисперсионных 
и водоэмульсионных красок, а также к 
наполнителям, используемым в строительстве.

Согласно способу, компоненты напол-
нителя предварительно измельчают до 
размеров частиц менее 5 мкм. В качестве ком-
по  нентов наполнителя используется отход от 
резки и шлифовки мрамора и/или травертина, 
измельчение производится в турбулентно-
кавитационном потоке, в водной среде в 
присутствии поверхностно-активных веществ. 

Обеспечивается снижение себестоимости 
получаемой продукции, расширяются 
функциональные возможности.
(74) А. Петросян

____________________

Сведения о выданных патентах

(51) 2018.01 (11) 533  (13) U
C12G 3/00

(21) AM20180073U (22) 22.06.2018
(72) Арсен Нерсисян (AM) 
(73) Арсен Нерсисян, 0006, Ереван, Гарегин 
Нждеги 13/1, кв. 15 (AM) 
(54) Алкогольный напиток на основе коньячного 
спирта
(57) Полезная модель относится к виноделию, в 
частности, к алкогольным напиткам на основе 
коньячного спирта.

Алкогольный напиток на основе коньячного 
спирта содержит 40-57-% этиловый спирт, 
выдержанный не менее 3-х лет, и вспомогательное 
вещество.  В качестве вспомогательного 
вещества взята ветка корицы или ветка ванили, 
длиной 7,0-10,0 см и диаметром 0,5-1,0 см, или 
имбирь – в расчете на 500 мл алкогольного 
напитка, причем ветка корицы или ветка 
ванили, или имбирь предварительно на 3-5 
минут погружены в кипящий водный раствор 
вещества с закрепляющими свойствами или в 
растительную настойку. В качестве раствора 
вещества с закрепляющими свойствами взят 
раствор лимонной кислоты или 0,005% водный 
раствор квасцов, а в качестве растительной 
настойки – 0,0005% водная настойка базилика 
или розы.

Расширяется ассортимент коньяков и 
обеспечивается высокое качество напитка

____________________



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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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-03 (11) 470  (13) S 
(21) 20180034  (22) 24.07.2018
(72) Арташес Бабаян (AM) 
(73) Арташес Камоевич Бабаян (AM) 
(74) А. Хачикян
(54) Коробка для салфеток (2 варианта)

____________________

(51) 11-01 (11) 471  (13) S 
(21) 20180001  (22) 25.01.2018
(72) Сона Григорян (AM) 
(73) Эмиль Григорян, Ереван, ул. Теряна 83, кв. 
12 (AM) 
(54) Золотые украшения с керамикой (16 
вариантов)

____________________

(51) 11-01 (11) 472  (13) S 
(21) 20180002  (22) 25.01.2018
(72) Сона Григорян (AM) 
(73) Эмиль Григорян, Ереван, ул. Теряна 83, кв. 
12 (AM) 
(54) Золотые украшения с керамикой (15 
вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№10/1

01 . 10 . 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
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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