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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) 2019.01 (11) 3288 (13) A
A61K 31/00
A61K 35/00

(21) AM20180124 (22) 04.12.2018
(72) Նաիրա Չիչոյան (AM), Վահե Հովհաննիսյան 
(AM), Հասմիկ Գալստյան (AM), Կարինե 
Դումանյան (AM) 
(73) Նաիրա Բաբկենի Չիչոյան, 0063, Երևան, 
Ավան, Շահինյան 95, բն. 15 (AM), Վահե 
Գերմանի Հովհաննիսյան, 2406, Կոտայքի 
մարզ, գյուղ Զովունի, 33-րդ փող. 4 (AM) 
(54) Քափուրի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործությանը, 
մասնավորապես, բուսական հումքից քափուրի 
ստացման եղանակին:

Բուսական հումքից թորմամբ անջատում 
են քափուրային եթերայուղը, այն ենթարկում 
են ֆրակցիոն թորման, ապա բազմաթորման, 
անջատված բորնիլացետատի և 
մոնոտերպենների խառնուրդից վակուումային 
թորմամբ առանձնացնում են բորնիլացետատը, 
այն օճառացնում են և ստացված բորնեոլը 
օքսիդացնում: 

Որպես բուսական հումք օգտագործում 
են կատվախոտ դեղատու կամ սրտային 
տեսակների (Valeriana officinalis L., Valeriana 
cardiola L.) կոճղարմատները և արմատները:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3289 (13) A
H01B 17/00

(21) AM20170121 (22) 11.10.2017

(72) Էդուարդ Կուրղինյան (AM), Պեպո 
Խաչատրյան (AM), Լիանա Վարդանյան (AM) 
(73) Էդուարդ Կուրղինյան, 0006, Երևան, 
Մանանդյան 17, բն. 7 (AM), Պեպո Խաչատրյան, 
0088, Երևան, Շիրազի 52, բն. 17 (AM), Լիանա 
Վարդանյան, 0090, Երևան, Բադալ Մուրադյան 
7, բն. 23 (AM) 
(54) Բարձրավոլտ մեկուսիչ կառուցվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է էներգետիկային 
և էլեկտրատեխնիկային, մասնավորապես՝ 
կոնդենսատորային տիպի շրջադիրներով 
բարձրավոլտ միջանցուկ մեկուսիչների 
կառուցվածքներին:

Բարձրավոլտ մեկուսիչ կառուցվածքն ունի 
կցաշուրթի միջոցով հողակցված պատնեշին 
ամրակցվող ճենապակե իրան, դրա ներսում 
համառանցք տեղակայված հոսանքատար 
խողովակ, որի վրա փաթաթված են 
շրջադիրներով բաժանված մեկուսիչ շերտեր: 
Շրջադիրներից յուրաքանչյուրն իրականացված 
է մեկուսիչ թաղանթի վրա վակուումային 
մետաղապատման եղանակով՝ երկկողմանի 
մետաղապատված շերտի տեսքով: Մեկուսիչ 
շերտերի և շրջադիրների հաստությունները 
վերցված են այնպես, որ շրջադիրների 
եզրերում էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 
մոտավորապես հավասար է համասեռ դաշտի 
լարվածությանը: Շրջադիրների եզրերը ծալման 
միջոցով հաստացված են: 

Բարձրացվում է մեկուսիչ կառուցվածքի 
էլեկտրական ամրությունը, շահագործման 
հուսալիությունը, երկարացվում է ծառայության 
ժամկետը, 3 նկ.:

____________________



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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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 23-03 (11) 496 (13) S 
(21) 20180047  (22) 14.11.2018
(31) 30-2018-0023448   (32) 18.05.2018   (33) KR
(72) ԴԺՈՒՆ Գյու Սան (KR) 
(73) ԿՅՈՒՆԴՈՆ ՆԱՎԻԵՆ ՔՈ., ԼԹԴ. (KR) 
(74) Ա. Գալոյան
(54) Արտաքին կորպուս բոյլերի համար
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20180016  (111) 28714
(220) 11.01.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 11.01.2028
(730) ԴիՓի Բևրիջիս, IE 
(442) 03.04.2018
(540)  

(526) «TEA» բառը և «ICE TEA» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. թեյ. թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). մրգային, խոտաբուսային, 
բուսական և հացահատիկային թեյեր. սառույցով 
թեյ, ըմպելիք «սառը թեյ». թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. այդ ըմպելիքների պատրաստման 
բաղադրանյութեր. 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
թեյի հիմքով. հանքային և գազավորված ջրեր 
թեյի համով. մրգային բուրավետարարներով 
ջրեր թեյի հիմքով. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր թեյի հիմքով. գազավորված 
ըմպելիքներ թեյի համով. էներգետիկ և 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ թեյի հիմքով. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ թեյի համով. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր թեյի հիմքով:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180754 (111) 28715
(220) 15.05.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 15.05.2028
(730) «Դիալաբ» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 
41, 83-84 տարածք, AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծառա յություններ. մանուալ թերապիա 
(քիրոպրակտիկա). հիվանդանոցների 
ծառայու թյուններ. բժշկական օգնություն. 
ակնա բույժների ծառայություններ. ֆիզո-
թերապիա. ատամնաբուժական օգնություն, 
ստոմատոլոգիա. արյան բանկերի ծառայու-
թյուններ. մանկաբարձական օգնու-
թյուն. հիվանդների խնամք. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. բուժում հոմեոպաթիկ 
բնահյութերով, ծառայություններ արոմա-
թերապիայի ոլորտում. արհեստական 
բեղմնավորում. փորձանոթում բեղմնավոր-
ման ծառայություններ, արտամարմնային 
բեղմնա վորման ծառայություններ. հեռա-
բուժման ծառայություններ. թերապևտիկ 
ծառայություններ. դիսպանսերներ. բուժ-
կենտրոններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. օրթոդոնտական 
ծառայություններ, օրթոդոնտիա:

____________________

(210) 20180767  (111) 28716
(220) 16.05.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 16.05.2028
(730) «Բիոմեդ» ՍՊԸ, Երևան, Եղ. Թադևոսյան 
5, 2-րդ տարածք, AM 
(442) 01.06.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 44. բժշկական կլինիկաների 

ծառայություններ, հիվանդանոցների ծառա-
յություններ, բժշկական օգնություն, թերա-
պևտիկ ծառայություններ, բացառությամբ 
ռեֆլեքսաթերապիայի բնագավառին վերա-
բերվող ծառայությունների, ստոմատոլոգիա, 
արյան բանկերի ծառայություններ, արհես-
տական բեղմնավորում, խորհուրդներ 
առողջության հարցերով, բացառությամբ 
ռեֆլեքսաթերապիայի բնագավառի:

____________________

(210) 20181023  (111) 28717
(220) 25.06.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 25.06.2028
(730) Վլադիմիր Արթուրի Բաղդասարյան, ք. 
Արմավիր, Նալբանդյան 35, բն. 33, AM 
(442) 01.08.2018
(540)  

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

դաս 12. ավտոպահեստամասեր.
դաս 35. ավտոպահեստամասերի մեծա-

ծախ և մանրածախ վաճառք. ավտոպա-
հեստամասերի առաքում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181259  (111) 28718
(220) 06.08.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 06.08.2028
(730) Վիաքոմ Օվըրսիզ Հոլդինգզ Սի.Վի., NL 
(442) 01.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 16. տպագիր արտադրանք, այն է՝ 

նշումների համար թղթեր և ներդիր թերթիկներ, 
գեղարվեստական գրքերի հավաքածուներ, 
կոմիքսներ, այն է՝ կոմիքսների գրքույկներ, 
փոխադրանկարներ, բամպերների կպչուն 
պիտակներ, հավաքաքարտեր, գրառումների 
համար քարտեր, ազդագրեր, պլակատներ, 
թղթապանակներ, մատիտներ, գրիչներ, 
օրացույցներ.

դաս 18. հովանոցներ. մեծ պայուսակներ. 
թիկնապայուսակներ. գոտկատեղի պայու-
սակներ. սուրհանդակի պայուսակներ. կանացի 
պայուսակներ. դրամապանակներ և քսակներ. 
սպորտային պայուսակներ. պորտպլեդներ 
ճանապարհորդելու համար. ուսապայուսակներ. 
փոքր պայուսակներ դրամի պահման համար. 
իրատոպրակներ. ծովափի պայուսակներ.

դաս 25. լողազգեստներ. լոգանքի 
խալաթներ. լողափի զգեստներ. հագուստի 
գոտիներ. կիսատաբատներ. բաճկոններ 
(հագուստ). մանտո. վերարկուներ. կարճա-
գուլպաներ. կոշիկներ. բանդանաներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. Հելոուինի կոստյում-
ներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. հերոս-
ների կոստյումներ. բեմական կոստյումներ. 
շրջազգեստներ. ձեռնոցներ. մարմնամար զիկի 
կիսատաբատներ. ականջակալներ (հագուստ). 
վզին կապվող աքսեսուարներ. պիժամաներ. 
տաբատներ. շապիկներ (բլուզներ). 
բամբակյա վերնաշապիկներ. ֆուֆայկաներ. 
դահուկորդների հագուստ. լայն տաբատներ. 
արևապաշտպան հովարներ. տաբատակալներ. 
բարձր օձիքով սվիտերներ. ներքնազգեստ. 
բաճկոնակներ. մարզանքի կոստյումներ. 
գլխարկներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ, այն 
է՝ քարտային խաղեր, խաղաքարտեր, 
տեգեր, տիկնիկներ. փչովի խաղալիքներ. 
պլյուշե տիկնիկներ. պլուշե խաղալիքներ. 
գեղարվեստական հերոսների տեսքով խաղա-
լիքներ և դրանց պարագաներ. CD-ROM-ներով 
ինքնավար ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար, ինքնավար ավտոմատներ տեսա-
խաղերի համար, աուդիո ելքով ինքնավար 
ավտոմատներ տեսախաղերի համար, 
սեղանի խաղեր. սպորտային պարագաներ, 
այն է՝ գոլֆի մականներ, բեյսբոլի գնդակներ, 
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ֆուտբոլի գնդակներ, թենիսի ձեռնաթիակների 
գնդակներ, խաղային զարգացնող գնդակներ, 
անվավոր տախտակներ սահելու համար. 
բեյսբոլի զարկիչներ. զարդարանքներ Նոր 
տարվա տոնածառերի համար.

դաս 41. զվարճությունների ծառայու թյուն-
ներ. հեռուստազվարճությունների ծառայու-
թյուններ. կինո-, տեսա- և թատերական 
զվարճու թյունների ծառայություններ. հեռուս-
տա ծրագրերի, ֆիլմերի ու կինոֆիլմերի, անիմա-
ցիոն ֆիլմերի և ձայնա- ու տեսագրությունների 
արտադրություն, ներկայացում, ցուցադրում, 
տարածում, շնորհանդես, սինդիկացում 
(բաշխում կամ վաճառք մեկ կամ ավելի 
տեղական հեռուստաընկերությունների), 
ցանցի միջոցով  տարածում և  վարձույթ. 
հեռուստաշոուների և ֆիլմերի արտադրություն. 
կենդանի զվարճությունների արտադրություն. 
զվարճանքի և ատրակցիոններով զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճանքի և հանգստի 
թեմատիկ զբոսայգիների ծառայություններ. 
զվարճանքի և թեմատիկ զբոսայգիների 
ծառայություններ՝ հեռուստաշոուների և 
կինոֆիլմերի թեմայով. զվարճանքի և 
թեմատիկ զբոսայգիների գործարկում, 
կառավարում, կարգավորում և տնօրինում. 
խաղադահլիճների ծառայությունների տրա-
մադրում. խաղա դահլիճների համար մեքե-
նաների վարձույթ. գրքերի, ամսագրերի և 
պարբերականների հրատարակում. առցանց 
ապահովում էլեկտրոնային հրապարա կում-
ներով. մրցույթների, մրցումների, խաղերի, 
վիկտորինաների, ցուցահանդեսների, միջոցա-
ռումների, շոուների, հյուրախաղային ներկայա-
ցումների, բեմականացված միջոցառումների, 
թատերական ներկայացումների, համերգների, 
կենդանի ներկայացումների ու հանդիսատեսի 
մասնակցությամբ միջոցառումների կազմա-
կերպում, արտադրություն և ներկայացում. 
տաղանդի մրցույթների և երաժշտական ու 
հեռուստատեսային մրցանակաբաշխության 
միջոցառումների կազմակերպում. առցանց 
տեղեկատվական ծառայություններ համա-
ցանցի կամ հեռախոսների միջոցով 
տրամադրվող շարժական էլեկտրոնային 
խաղերի վերաբերյալ.  ոչ ներբեռնելի թվային 
երաժշտության տրամադրում համացանցի  
կամ շարժական հեռախոսների համար. համա-

կարգչային տվյալների հիմնապաշարից կամ 
համացանցի կամ շարժական հեռախոսների 
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային խաղերի 
ծառայություններ. առցանց քվեարկության 
համակարգի տրամադրում համացանցի կամ 
կապի անլար սարքերի միջոցով՝ զվարճության  
նպատակով. նախապես գրառված DVD-ների, 
բարձր հստակության թվային սկավառակների 
և նախապես գրառված ձայնասկավառակների 
և սկավառակի վրա չգրառվող թվային 
տեղեկակիրների արտադրություն և տարածում. 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի արտադրություն. 
առցանց ոչ ներբեռնելի տեսահոլովակների և 
կինոֆիլմերից կամ հեռուստաշոուներից կամ 
դրանց վերաբերող ձայնա-, տեսատվյալների, 
գրաֆիկայի և (կամ) տեքստերի պարունա-
կությամբ այլ մուլտիմեդիային թվային 
բովանդակության տրամադրում. ոչ ներբեռ-
նելի կինոֆիլմերի, հեռուստաշոուների և 
մուլտֆիլմերի տրամադրում. տեղեկատվու-
թյան տրամադրում հեռուստազվարճություն-
ների, կինոֆիլմերի, խաղերի ու երաժշտւթյան  
ոլորտում համակարգչային ցանցի և 
համաշխարհային հաղորդակցական ցանցի 
կամ շարժական հեռախոսների միջոցով. ոչ 
ներբեռնելի հեռուստաշոուների, կինոֆիլմերի, 
մուլտֆիլմերի և մուլտիմեդիային զվար-
ճալի բովանդակության պարունակությամբ 
վեբ-կայքերի տրամադրում, ինչպես նաև 
հեռուստաշոուների, կինոֆիլմերի, մուլտֆիլմերի 
և մուլտիմեդիային զվարճալի բովանդակու-
թյան վերաբերյալ տեղեկատվության տրամա-
դրում. զվարճությունների ծառայություններ 
կենդանի ներկայացումների և դիմակավորված 
հերոսների մասնակցությամբ ներկայացումների 
տեսքով։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181317  (111) 28719
(220) 17.08.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 17.08.2028
(730) Վառլամ Հակոբի Հակոբյան, Երևան, 
Իսրայելյան 21, բն. 14, AM 
(442) 03.09.2018
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(540)  

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ»,  «АРМЕНИЯ»,  «ARME-
NIA»  և «WINE-BRANDY HOUSE» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

____________________

(210) 20181321  (111) 28720
(220) 20.08.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 20.08.2028
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան 
10, AM 
(442) 17.09.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն գունով:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ, հաց, պաղպաղակ, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:

____________________

(210) 20181389  (111) 28721
(220) 06.09.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 06.09.2028
(730) Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի 
նահանգ, US 
(442) 16.11.2018
(540)  

(591) «1» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, ինչպես 
նաև լուսանկարչության, գյուղատնտեսու-
թյան, այգեգործության և անտառաբուծության 
մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. կրակմարող 
և հակահրդեհային բաղադրություններ. 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. դաբաղիչ նյութեր կենդանիների 
կաշվի և մորթիների համար. սոսնձող 
նյութեր արդյունաբերական նպատակներով 
օգտագործելու համար. մածվածքներ և այլ 
մածկանման լցանյութեր. կոմպոստ, գոմաղբ, 
պարարտանյութեր. կենսաբանական պատ-
րաս տուկներ, որոնք նախատեսված են 
օգտագործելու արդյունաբերական և գիտական 
նպատակներով. փոխհաղորդակային հեղուկ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. տրանս-
պորտային միջոցների յուղում:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181419  (111) 28722
(220) 11.09.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 11.09.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Մանուկյան, 
Երևան, Նորք 17 փ., 1-ին նրբ., AM 
(442) 01.10.2018
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(526) «STONE ART» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. կիսաթանկարժեք քարեր.
դաս 19. քարից պատրաստված իրեր. 

վիտրաժներ. գեղարվեստական իրեր քարից, 
բետոնից կամ մարմարից. արձանիկներ քարից, 
բետոնից կամ մարմարից:

____________________

(210) 20181431  (111) 28723
(220) 13.09.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 13.09.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ 
Խաչատրյան, Երևան, Ներքին Չարբախ, 1-ին 
փ., տուն 10, AM 
(442) 01.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 38. ինտերնետ մուտքի ապահովում:

____________________

(210) 20181446  (111) 28724
(220) 19.09.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 19.09.2028
(730) Նաիրա Առաքելյան, Երևան, Խաղաղ-
Դոնի 7, բն. 23, AM 
(442) 01.10.2018

(540)  

(511) 
դաս 25. բոաներ. գլխարկներ. գդակներ. 

երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կաշնեներ. ներքնազգեստ. շալեր. խալաթներ. 
հագուստ. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. ձեռնոցներ. վզպատներ. շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. մորթե թիկնոցներ. 
գլխաշորեր. շրջազգեստներ. տնային կոշիկներ. 
մուշտակներ. լողափի զգեստներ. պիժամաներ. 
կիսավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի 
խալաթներ. կաշվե հագուստ. դիմակներ քնելու 
համար. թաղիքե ոտնամաններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181448  (111) 28725
(220) 19.09.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 19.09.2028  
(730) «Տրոպիկա» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Քոչարի 7, 
բն. 4, AM 
(442) 01.10.2018
(540)  

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

դաս 31. թարմ միրգ:
____________________
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(210) 20181462  (111) 28726
(220) 24.09.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 24.09.2028
(730) «Տեխնո-ռում» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
5/1, AM 
(442) 16.10.2018
(540)  

(526) «brnak», «.am» բառային տարրերը և 
«ԲՌՆԱԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մանրածախ վաճառք:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181494  (111) 28727
(220) 28.09.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 28.09.2028
(730) «Ադդրեսս» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 17, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(526) «ADDRESS» և «CONSTRUCTION» բառային 
տարրերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 37. կառուցապատում, այն է՝ շինա-
րարություն:

____________________

(210) 20181508  (111) 28728
(220) 01.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 01.10.2028
(730) Վարդան Վարոսյան, Երևան, Հակոբյան 
11, բն. 24, AM 
(442) 16.10.2018
(540)  

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ վաճառք:

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20181513  (111) 28729
(220) 02.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 02.10.2028
(730) «Մայ փրոջեկտ» ՓԲԸ, Երևան, Ավան, 
Նարեկացի 39, բն. 75, AM 
(442) 16.10.2018
(540)  
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(526) «CREATIVE FORUM» բառային արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մոխրագույն, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20181515  (111) 28730
(220) 03.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 03.10.2028
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(526) Բացի «STONE LAND» և «ՔԱՐԵՐԻ 
ԱՇԽԱՐՀ» գրառումներից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց շագանակագույն, ոսկեգույն, բորդո, սպի-
տակ, ծիրանագույն, գորշ և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20181516  (111) 28731
(220) 03.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 03.10.2028
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(526) Բացի «STONE LAND» և «ՔԱՐԵՐԻ 
ԱՇԽԱՐՀ» գրա ռումներից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բալագույն, ոսկեգույն, ծիրանագույն, շագա-
նակագույն, գորշ, կանաչ, կարմիր, սպիտակ և 
բորդո գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ հայկա-
կան կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20181525  (111) 28732
(220) 04.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 04.10.2028
(730) «Ալեքսարս» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 22/2, 
AM 
(442) 01.11.2018
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(540)  

(511) 
դաս 35. առևտուր, բացի շինանյութի 

առևտրից:
____________________

(210) 20181526  (111) 28733
(220) 04.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 04.10.2028
(730) «Ալեքսարս» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 22/2, AM 
(442) 01.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 35. առևտուր, բացի շինանյութերի 

առևտրից:
____________________

(210) 20181562  (111) 28734
(220) 09.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 09.10.2028
(730) Արտեմ Ջրաղացպանյան, Արմավիրի 
մարզ, գ. Բամբակաշատ, փ. 20, տուն 2, AM 
(442) 01.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. գինիներ. օղի:

____________________

(210) 20181571  (111) 28735
(220) 10.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 10.10.2028
(730) Գոդիվա Բելջըմ Բ.Վ. Բ.Ա./Ս.Պ.Ռ.Լ., BE 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 35. սննդամթերքի, մասնավորապես՝ 

քաղցրավենիքի առցանց պատվիրման ծառա-
յություններ. քաղցրավենիքի խանութների 
կողմից մատուցվող մանրածախ վաճառքի 
ծառայություններ, քաղցրավենիքի մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարե-
զում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181621  (111) 28736
(220) 17.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 17.10.2028
(730) Քեյլը Ֆուդզ Ինթ՝լ (Բարբադոս) Ինք., 
Բարբադոսի կորպորացիա, BB 
(442) 16.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա-

րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև 
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա-
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր. 
սրճային բուրավետարարներ. անուշա բույր 
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք. 
հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամթերքը 
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պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. պաղպաղակից արտադրանք. 
սառեցված հրուշակեղեն. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 

պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք), սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
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եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ). 
օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 

է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն. 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կա լություններ. սննդամթերքի պատ րաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. քեմպինգ-
ների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. տեղերի ամրագրում պանսիոն-
ներում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ.   խորտկարանների   ծառայու-
թյունն եր. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
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սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20181622  (111) 28737
(220) 17.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 17.10.2028
(730) Քեյլը Ֆուդզ Ինթ՝լ (Բարբադոս) Ինք., 
Բարբադոսի կորպորացիա, BB 
(442) 16.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 

մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետ-
ներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
դարչին (ամոքանք). կապարի թուփ. 
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). 
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն 
(մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 

կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. պաղպաղակից արտադրանք. 
սառեցված հրուշակեղեն. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս-
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
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վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտա դրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք), սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 

մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային հավե-
լույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ). 
օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
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(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն. 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կա լություններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճա շարանների ծառայություններ. քեմպինգ-
ների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոն-
ներում. տեղերի ամրագրում հյուրանոց ներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառա յու-
թյուն ներ.   պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացա րանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20181637  (111) 28738
(220) 19.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 19.10.2028
(730) Արթուր Գասպարյան, Երևան, Մոսկովյան 
35, բն. 22, AM 
(442) 01.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր. 
մասնավորապես` ագատներ. ժամացույցների 
սլաքներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). 
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. ժամա-
նա կա դիտակներ. վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). էլեկտրական ժամացույցներ. 
փողկապների սեղմիչներ. մետաղադրամներ. 
ալմաստներ. թելեր ազնիվ մետաղներից 
(թանկարժեք իրեր). ատոմային ժամացույցներ. 
էտալոնային ժամացույցներ (ազդանշանների 
տվիչ գեներատոր). ժամացույցների իրաններ. 
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված սև սաթ. պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. 
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ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ձիթակն (թան-
կարժեք քար). պերիդոտ. չմշակված 
կամ դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. 
դեկորատիվ գնդասեղներ. մարգարիտ 
(թանկարժեք իրեր). թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). մատանի-
ներ (թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). 
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլո-
գիայով պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից (թան-
կարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ(տերողորմյա). 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ.

դաս 16. սեղմիչներ թղթադրամների 
համար.

դաս 18. այցեքարտերի թղթապանակներ. 
քսակներ. դրամապանակներ. կանացի 
պայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
բանալիների պատյաններ. պայուսակներ. 
կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). այցեքարտերի 
պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181660  (111) 28739
(220) 24.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 24.10.2028
(730) Արթուր Մարտիրոսյան, RU 
(442) 01.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

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

դաս 33. 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. 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. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20181661  (111) 28740
(220) 24.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 24.10.2028
(730) Արթուր Մարտիրոսյան, RU 
(442) 01.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

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

դաս 33. 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. 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. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20181673  (111) 28741
(220) 26.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 26.10.2028
(730) «Տրանսիմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
54, բն. 81, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(526) «SMART» և «EXPRESS» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (/HEX- #2D307D/ RGB - 45, 48, 125/ 
CMYK - 100, 97, 18, 5) և կանաչ (/HEX - #239252/ 
RGB - 35, 146, 82/ CMYK - 83, 18, 89, 4/) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. փոստային առաքում:
____________________

(210) 20181674  (111) 28742
(220) 27.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 27.10.2028
(730) «Արատտա փարթներս» ՍՊԸ, Երևան, 
Խանջյան 47/1, բն. 2ա, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(526) «1826» թվականն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, ոսկեգույն, մուգ և բաց 
կանաչ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 29. պահածոյացված միս. խոզի միս. 
միս. անկենդան ձուկ. կաթի փոշի. 

դաս 35. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
մատա կարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). առևտրային միջնորդություն 
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(ծառայություն). առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց 
համար.

դաս 39. ապրանքների առաքում:
____________________

(210) 20181694  (111) 28743
(220) 31.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 31.10.2028
(730) Արման Աղաբաբյան, Երևան, Վերին 
Անտառային 144/3, բն. 3, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ. 

ռեստորանային ծառայություններ:
____________________

(210) 20181700  (111) 28744
(220) 31.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 31.10.2028
(730) «Աքիլա տեխնիքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Զվարթնոց օդանավակայան, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(526) «A» տառը և «technics» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 37. ինքնաթիռների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում:

____________________

(210) 20181703  (111) 28745
(220) 31.10.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 31.10.2028
(730) Էփլ Ինք., US 
(442) 03.12.2018
(540)  

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

դաս 9. համակարգիչներ. համակարգչային 
սարքավորումներ. դյուրակիր համակարգիչներ. 
պլանշետային համակարգիչներ. հեռակապ 
սարքավորումներ և գործիքներ. հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսներ.  սմարթֆոններ. անլար 
կապի սարքավորումներ ձայնի, տվյալների, 
պատկերների, աուդիո, վիդեո և մուլտիմեդիա 
բովանդակության փոխանցման համար. 
ցանցային կապի սարքավորումներ. դյուրակիր 
թվային էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս մուտք գործելու 
ինտերնետ՝ հեռախոսային զանգեր, 
էլէկտրոնային փոստ և այլ թվային տվյալներ 
փոխանցելու, ընդունելու և պահպանելու 
համար. կրովի համակարգչային սարքա-
վորումներ. կրովի թվային էլեկտրոնային 
սարքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
մուտք գործելու ինտերնետ՝ հեռախոսային 
զանգեր, էլէկտրոնային փոստ և այլ թվային 
տվյալներ փոխանցելու, ընդունելու և 
պահպանելու համար.  սմարթ-ժամացույցներ. 
սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-մատանիներ. կրովի 
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար. էլեկտրոնային ապարանջաններ 
(չափիչ գործիքներ). էլեկտրոնային գրքեր. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում` 
նախատեսված համակարգիչների, կից սարքա-
վորումների, բջջային սարքերի, բջջային 
հեռախոսների, սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-
ակնոցների, կրովի սարքերի, ականջակալերի, 
գլխադիր ականջակալների, հեռուստացույց-
ներ, հեռուստացույցների կցուրդների, աուդիո և 
վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի, տնային կինոթատրոնի 
համակարգերի և ժամանցային համակարգերի 
տեղադրման, կոնֆիգուրացիայի, վերահսկման 
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և կառավարման համար. ծրագրային 
ապահովում հավելվածներ ստեղծելու համար. 
խաղային ծրագրային ապահովում համա-
կարգիչների համար. նախապես արձանագրված 
աուդիո, վիդեո և մուլտիմեդիա ներբեռնելի 
բովանդակություն. համակարգիչների կից 
սարքեր. կից սարքեր համակարգիչների, 
բջջային հեռախոսների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքավորումների, կրովի էլէկտրոնային 
սարքերի, սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-
ակնոցների, ականջակալերի, գլխադիր 
ականջակալների, հեռուստացույցների, հեռուս-
տա ցույցների կցուրդների և աուդիո և վիդեո 
վերարտադրման ու ձայնա- և տեսագրման 
սարքերի համար. կրովի կից սարքեր 
համակարգիչների, բջջային հեռախոսների, 
բջջային էլեկտրոնային սարքերի, սմարթ-
ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, սմարթ-
մատանիների, ականջակալերի, գլխադիր 
ականջակալների, հեռուստացույցների, հեռուս-
տա ցույցների կցուրդների և աուդիո և վիդեո 
վերարտադրման ու ձայնա- և տեսագրման 
սարքերի հետ օգտագործելու համար. 
բիոմետրիկ նույնականացման և ինքնությունը 
ստուգելու սարքեր. արագա ցու մա չափներ. 
բարձրաչափներ. հեռավորություն չափող 
սարքեր. հեռաձայնագրման սարքեր. 
քայլաչափներ. ճնշման չափիչներ. ճնշման 
ցուցիչներ. մոնիտորներ, ցուցադրման 
էկրաններ, գլխադիր էկրաններ և 
սաղավարտներ համակարգիչների, սմարթ-
ֆոնների, բջջային էլեկտրոնային սարքերի, 
կրովի էլեկտրոնային սարքերի, սմարթ-
ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, հեռուս-
տա ցույցների, հեռուստացույցների կցուրդներ, 
և աուդիո և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի հետ օգտագործման 
համար. վիրտուալ և ընդլայնված իրականության 
գլխադիր էկրաններ, ակնոցներ, կառավարիչներ 
և սաղավարտներ. 3D ակնոցներ. քթակնոցներ 
(պենսնե). արևային ակնոցներ. ակնոցների 
ապակիներ. օպտիկական ապակիներ. 
օպտիկական ապրանքներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. լուսանկարչական 
ապարատներ. բռնկալամպեր լուսանկարչական 
ապարատների համար.  համակարգիչների 
ստեղնաշարեր, «մկնիկ» տեսակի մանի-
պուլյատորներ (կից սարքավորումներ), մկնիկ-

ների գորգեր, համակարգչային տպիչներ, 
սկավառակակիրներ համակարգիչների համար, 
և կոշտ սկավառակակիրներ. ձայնագրման և 
ձայնի վերարտադրման ապարատուրա. թվային 
աուդիո և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքեր. աուդիոդինամիկներ. 
ձայնի ընդունիչներ և ուժեղարարներ. 
ավտոտրանսպորտային աուդիո ապարատներ. 
ձայնագրման և ձայնի ճանաչման սարքեր. 
ականջակալներ. գլխադիր ականջակալներ. 
միկրոֆոններ. հեռուստացույցներ. հեռուստա-
ցույցային ընդունիչներ և մոնիտորներ. 
հեռուստացույցների կցուրդներ. ռադիո սարքեր. 
ռադիոհաղորդիչներ և ընդունիչներ. օգտա-
տերերի ինտերֆեյսներ ավտոմեքենաների մեջ 
գտնվող համակարգիչների և էլեկտրոնային  
սարքերի համար, մասնավորապես` էլեկտրո-
նային կառավարման վահաններ, մոնիտորներ, 
թաչսքրին էկրաններ, հեռակառավարման 
ապարատուրա, հարակցման կայաններ, 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն), 
փոխարկիչներ, ձայնի ակտիվացմամբ կառա-
վարող սարքեր. դիրքորոշման համաշխար-
հային համակարգի ապարատներ (GPS). 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար (նավակողային համա-
կարգիչներ). հեռակարավարման ապարա-
տուրա նախատեսված համակարգիչների, 
բջջային հեռախեսների, բջջային էլեկտրո նային 
սարքերի, կրովի էլեկտրոնային սարքերի, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
ականջակալների, գլխադիր ականջակալների, 
աուդիո և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի, հեռուստացույց ների, 
հեռուստացույցների կցուրդների, բարձրա-
խոսների, ձայնի ուժեղարարների, տնային 
կինոթատրոնի համակարգի և ժամանցային 
համակարգերի համար. կրովի սարքեր՝ 
նախատեսված համակարգիչների, բջջային 
հեռախոսների, բջջային էլեկտրոնային սար-
քերի, սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-
ակնոցների, ականջակալների, գլխադիր 
ականջակալների, աուդիո և վիդեո 
վերարտադրման ու ձայնա- և տեսագրման 
սարքերի, հեռուստացույցների, հեռուստա-
ցույցների կցուրդների, բարձրախոսների, ձայնի 
ուժեղարարների, տնային կինոթատրոնի 
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համակարգերի և ժամանցային համակարգերի 
կառավարման համար. տեղեկատվության 
պահպանման համար նախատեսված սարքեր. 
համակարգչային չիպեր. էլեկտրական 
մարտկոցներ. լիցքավորող սարքեր կուտա-
կիչների համար. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
միակցիչներ, կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք), 
էլեկտրահաղորդալարեր, մալուխներ, լիցքա-
վորող սարքեր, հարակցման սարքեր, 
հարակցման կայաններ, և ադապտերներ 
համակարգիչների, բջջային հեռախոսների, 
դյուրակիր համակարգիչների, համա-
կարգիչների կից սարքերի, բջջային էլեկտրո-
նային սարքերի, կրովի էլեկտրոնային սար քերի, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
ականջակալների, գլխադիր ականջակալների, 
աուդիո և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի, հեռուստացույցների, 
հեռուստացույցների կցուրդների հետ օգտա-
գործման համար. ինտերակտիվ թաչսքրին 
էկրաններ. ինտերֆեյսներ նախատեսված 
համակարգիչների, համակարգիչների էկրան-
ների, բջջային հեռախոսների, բջջային 
էլեկտրոնային սարքերի, կրովի էլեկտրոնային 
սարքերի, սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-
ակնոցների, հեռուստացույցների, հեռուստա-
ցույցների կցուրդների և աուդիո և վիդեո 
վերարտադրման ու ձայնա- և տեսագրման 
սարքերի համար. համակարգչային էկրանների, 
բջջային հեռախոսների էկրանների և սմարթ-
ժամացույցների էկրանների համար հարմա-
րեցված պաշտպանիչ թաղանթներ. մասեր և 
պարագաներ համակարգիչների, կից 
սարքավորումների, բջջային հեռախոսների, 
բջջային էլեկտրոնային սարքերի, կրովի 
էլեկտրոնային սարքերի, սմարթ-ժամա-
ցույցների, սմարթ-ակնոցների, ականջակալերի, 
գլխադիր ականջակալների, աուդիո և վիդեո 
վերարտադրման ու ձայնա- և տեսագրման 
սարքերի, հեռուստացույցների, հեռուստա-
ցույցների կցուրդների համար. ծածկոցներ, 
պայուսակներ, պատյաններ նրբաքուղեր, 
փոկեր և ժապավեններ համակարգիչների, 
բջջային հեռախոսների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքերի, կրովի էլեկտրոնային սարքերի, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
ականջակալերի, գլխադիր ականջակալների, 

հեռուստացույցների կցուրդների, աուդիո և 
վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի համար. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրական վզնոցներ կենդանիներ 
վարժեցնելու համար. էլեկտրոնային ծոցա-
տետրեր. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. դրամ-
արկղային ապարատներ. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
դիկտոֆոններ. հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. ընտրաձայները 
հաշվելու մեքենաներ. ապրանքների էլեկ-
տրոնային բեռնապիտակներ. մրցանակի 
ընտրման համար մեքենաներ. ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. կշռման սարքեր և գործիքներ. 
չափիչներ. հայտարարությունների էլեկտրո-
նային տախտակներ. չափիչ սարքեր. 
մեկուսատախտակներ (սիլիկոնային թիթեղ-
ներ). ինտեգրալ սխեմաներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) 
էկրաններ. հեռակառավարման ապարատուրա. 
օպտիկական լուսատուներ (թելքային). 
արտադրական գործընթացների հեռա-
կառավարման էլեկտրական տեղակայանք ներ. 
շանթարգելներ. էլեկտրոլիտային վաննաներ. 
կրակմարիչներ. ռենտգենյան ապարատներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
փրկարարական սարքավորումներ. տագնապի 
ազդասարքեր. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
ձվադիտակներ. սուլիչներ շներին հրահանգներ 
հաղորդելու համար. դեկորատիվ մագնիսներ. 
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. մեքենա-
ների արագության հեռակառավարվող կրովի 
մարիչներ. էլեկտրոնային ձայնի հրահանգի և 
ճանաչման սարքեր սպառողների էլեկտրո-
նային սարքերի և բնակելի համակարգերի 
գործողությունների վերահսկման համար. 
անձնական թվային օգնականներ. ջերմա-
կարգավորման սարքեր. մոնիտորներ, 
սենսորներ և վերահսկող սարքեր օդա-
կարգավորման, ջեռուցման և օդափո խության 
սարքավորումների և համակար գերի համար. 
էլեկտրական կարգավորման ապա րատներ. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչ ներ. 
լուսավորման վերահսկան սարքավորումն եր. 
էլեկտրական վարդակներ. էլեկտրական և 
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էլեկտրոնային  փոխարկիչներ. վթարային 
ազդասարքեր, սենսորային վթարային 
ազդասարքեր և վթարային ազդասարքերի 
վերահսկման համակարգեր. ծխի և ածխածնի 
երկօքսիդի դետեկտորներ. թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ). էլեկ տրական և 
էլեկտրո նային փականներ և լապտերներ 
դռների և պատուհանների համար. բնակելի 
տարածքների անվտանգության և վերա-
հսկողության համակարգեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181768  (111) 28746
(220) 09.11.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 09.11.2028
(730) «Շինկապիտալ hոմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արգիշտի 7/4, բն. 62, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20181770  (111) 28747
(220) 09.11.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 09.11.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես 
Կատիկյան Սարգսի, Երևան, Բաշինջաղյան փ., 
տուն 160, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(526) «Beauty Studio» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կապույտ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20181801  (111) 28748
(220) 14.11.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 14.11.2028
(730) «Արմ-ռուս ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
8, բն. 59, AM 
(442) 17.12.2018
(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. 
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 հիքով  
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզու (չինական  
ալկոհոլային ըմպելիք):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20181802  (111) 28749
(220) 14.11.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 14.11.2028
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(730) Սամվել Արտաշեսի Թումանյան, Երևան, 
Պուշկինի 21/3, բն. 27, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(526) «Marseille» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. սուրճի հիմքով կաթնային 
ըմպելիք. սուրճով ըմպելիքներ. ցիկորի. սուրճի 
փոխարինիչներ. սառը սուրճ. կաթով սուրճ. 
սառը թեյ. թեյ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ. թեյամթերք. թեյի 
հիմքով կարբոնացված և ոչ կարբոնացված 
ըմպելիքներ. ոչ բուժիչ խոտային թեյեր և 
թուրմեր. կակաո. ըմպելի շոկոլադ:

____________________

(210) 20181803  (111) 28750
(220) 15.11.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 15.11.2028
(730) «Թի Ուայ Թի Առ» ՍՊԸ, Երևան, 
Չայկովսկի 30, 16 տարածք, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

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

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

____________________

(210) 20181804  (111) 28751
(220) 15.11.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 15.11.2028
(730) Յունիֆարմ, ինք., US 
(442) 03.12.2018
(540)  

(526) Բացի «UNIPHARM» բառից մնացած 
բոլոր գրառումներն ու թվերը ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, մուգ և բաց կանաչ, դեղին, 
փիրուզագույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. հարդարանքի ջուր. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
յուղեր պարֆյումերիայի համար. օճառներ. 
ատամի մածուկներ, ատամի մածուկներ, 
ատամի փոշիներ. շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
շամպուններ. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր).

դաս 5. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

33

ՄԱՍ 1

33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

16 .04 . 20 19

վիտամինային հավելումներով սպեղանա լաթեր. 
սննդային հավելումներ. սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար. կպչուն 
սպեղանիներ. դեղեր փորկապության դեմ. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ 
մարդու համար. բուժիչ օճառներ. դիետիկ 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. դեղաթուրմեր. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. պաստեղներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ատամի 
մածուկներ բուժական. մանկական սնունդ. 
բժշկական շրթնաքսուքներ. կենսաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. լոգանքների պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. միկրո-
տարրերով պատրաստուկներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. ֆիտոթերապևտիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար.  դեղագործական 
ապրանքներ. դեղամիջոցներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. դեղամոմեր. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. լուծողական միջոցներ. արդուզարդի 
բուժիչ պատրաստուկներ. դեղաբույսեր. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ 
շամպուններ. բուսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ).

դաս 10. ներարկիչներ բժշկական նպա-
տակների համար. հոգնաներ. գդալներ դեղ 
ընդունելու համար. սառեցնող սպեղանալաթեր 
բժշկական նպատակների համար. դեղահաբերը 
ներածելու հարմարանքներ. ներարկիչներ 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային ջրեր 
(ըմպելիքներ). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ պատ-
րաստելու համար. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. բաղադրություններ գազավորված ջուր 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181820  (111) 28752
(220) 16.11.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 16.11.2028
(730) «Լիլար» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Հաղթանակ, փ. 9, տուն 8/1, AM 
(442) 03.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. համպար 

(պարֆյումերիա). օճառներ. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի յուղ. 
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. բուրավետ 
փայտանյութ. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
լոսյոններ մազերի համար. եթերային յուղեր 
մայրու ծառից. պատրաստուկներ մաքրելու կամ 
փայլեցնելու համար. դերձակի մոմ. եթերային 
յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
կրեմներ. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
դիմա հարդարանքը հեռացնելու համար. 
ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի 
կեղև լվացքի համար. մազահեռացնող 
մոմ. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից պատ-
րաստվող հրուշակեղենի համար (եթերային 
յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետիկական 
վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
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պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն 
(պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
արդուզարդի միջոցներ. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ. շամպուններ. օծանելիք. 
պատ րաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ 
սափրվելու համար. հոտազերծող օճառներ. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով 
օճառներ հարդարանքի համար. տերպեններ 
(եթերային յուղեր). արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ). 
օճառներ քրտնելու դեմ. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար.  բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպե-
լիքների համար (եթերային յուղեր). աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. շամպուններ ընտանի 
կենդանիների համար (ոչ բուժական խնամքի 
միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սափրվելու 
լոսյոններ. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկ-
ներից և խոտերից. օդի բուրավետիչներ. 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազեր-
ծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սննդային բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուսական կոսմետիկական 

պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող 
միջոցներ անձնական հիգիենայի համար. 
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. շամպուններ 
կենդանիների համար (ոչ բժշկական խնամքի 
միջոցներ). պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. սպիտակեցնող (գունազրկող) 
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար. 
մերսման մոմեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ երեխաների 
համար.

դաս 4. մոմեր Նոր տարվա տոնածառերի 
համար. մոմեր լուսավորման համար. վառելիքի 
բրիկետներ. մոմեր լուսավորման համար. մոմ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
լուսավորող յուղեր. պատրույգներ մոմերի 
համար. խոնավացնող յուղեր. արևածաղկի 
ձեթ արդյունաբերական նպատակների համար. 
գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). անուշահոտ մոմեր. 
կենսավառելիք. մեղրամոմ կոսմետիկական 
միջոցներ արտադրելու համար.

դաս 5. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. միջոցներ գլխացավի 
դեմ. ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. 
մոմեր ծխահարման համար. աչքի թրջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ յուղեր. դեղաբույսեր. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. միջոցներ 
ոտքերը քրտնելու դեմ. բուժիչ արմատներ. 
խավարծիլի արմատներ դեղագործական 
նպատակների համար. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ). 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. լոգանքի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. գերչակի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. հոտազերծիչներ հագուստի 
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչ-
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ներ. ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. բույսերի 
էքստրակտներ բժշկական նպատակների 
համար. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը 
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ. 
բուժական մերսման մոմեր.

դաս 29. գետնընկույզի յուղ. կակաոյի 
սննդային յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). 
կանճրակի սննդային յուղ. սննդային յուղ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. արմավենու սննդային յուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. արևածաղկի սննդային յուղ. 
ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. կոկոսի 
յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. թահինի 
(մածուկ քնջութի հատիկներից). սոյայի կաթ. 
կտավատի սննդային յուղ. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. կիտրոնի հյութ խոհարարական 
նպատակների համար. վարսակի կաթ. առաջին 
սառը մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. սոյայի ձեթ սննդի համար. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. մամլած մրգային խմոր։

____________________

(210) 20181848 (111) 28753
(220) 23.11.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 23.11.2028
(730) Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ գինիներ. 
օղի. հայկական կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20181852  (111) 28754
(220) 23.11.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 23.11.2028
(730) Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

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

____________________

(210) 20181859  (111) 28755
(220) 23.11.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 23.11.2028
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց 
հրաժարվելու համար. նիկոտինային 
սպեղանալաթ ծխելուց հրաժարվելու համար.

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
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սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. մոխրա-
մաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից:

____________________

(210) 20181971  (111) 28756
(220) 07.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 07.12.2028
(730) Ալ-Զավրաա ֆոր Թբեքո ընդ Սիգարեթս 
Թրեյդինգ, JO 
(442) 17.12.2018
(540)  

(526) Արաբերեն գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք, ներառյալ 

սիգարետներ, ծխագլանակներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ, ծխախոտ սիգարետները 
փաթաթելու համար. ծխախոտ ծխամորճի 
համար, ծամելու ծխախոտ, ծխախոտի 
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ 
(ոչ բուժական նպատակների համար), այն 
է՝ մշակված բուրավետացված ծխախոտ. 
մելաս. քթախոտ. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային նարգիլե. էլեկտրոնային նարգիլեի 
գլխիկներ. վառիչներ. ծխելու պիտույքներ, 
ներառյալ կլանող թուղթ ծխամորճերի համար, 
արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների 
համար, սիգարակտրիչ մեքենաներ, 
մուշտուկներ սիգարների համար, գազի 
բալոններ վառիչների համար, սիգարետների 
զտիչներ, սիգարետների մուշտուկներ, 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ, 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ, ծխա գլա-
նակի պարկուճների մասեր առանց ծխախոտի, 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար, 
կայծքարեր, խոնավարարներով տուփեր 
սիգարների համար. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ, դրոցներ ծխամորճերի համար, 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտատուփեր, 
թքամաններ ծխախոտի համար, սիգարների 
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ, անոթներ ծխախոտի 
համար, սաթե մուշտուկներ սիգարների 
և սիգարետների համար, մոխրամաններ, 
սիգարետի պարկուճներ. ծխելու խոտաբույսեր՝ 
ընդգրկված 34-րդ դասում. լուցկի. լուցկու 
տուփեր. լուցկիների բռնիչներ. ծխախոտ 
նարգիլեի համար. ծխախոտի ու մելասի 
խառնուրդներ ծխելու համար. ծխելու նյութեր 
ոչ բուժական կամ բժշկական նպատակների 
համար. ծխախոտի և մելասի բուրավետացված 
խառնուրդներ, բացառությամբ եթերային 
յուղերի, նարգիլեի մեջ օգտագործման համար. 
բուրավետ հեղուկներ և լուծվող փոշիներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար. 
էլեկտրոնային ծխամորճեր. հեղուկ բուրավետ 
հավելումներից բաղկացած էլեկտրոնային 
նարգիլեների հեղուկներ, որոնք օգտագործվում 
են էլեկտրոնային նարգիլեի կամ էլեկտրոնային 
նարգիլեի քարթրիջների լիցքավորման 
համար (ոչ բուժական նպատակների հիմար). 
նարգիլեներ. նարգիլեի պիտույքներ կամ 
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մասեր, այն է՝ նարգիլեի համար փայտածուխ, 
գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր 
և խողովակներ, նարգիլեի հիմքեր, հորաններ, 
նարգիլեի մուշտուկներ, մուշտուկների 
ծայրոցներ և զտիչներ, նարգիլեի ծխափողերով 
ծայրոցներ, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար, 
նարգիլեի անոթներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20182078 (111) 28757
(220) 20.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Վերտեքս Ֆարմասյութիքլս Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ 

մուկովիսցիդոզ (բշտիկային ֆիբրոզ) բուժելու 
համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182079  (111) 28758
(220) 20.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Վերտեքս Ֆարմասյութիքլս Ինքոր-
փորեյթիդ, US 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մուկովիսցիդոզ (բշտիկային ֆիբրոզ) բուժելու 
համար: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182080 (111) 28759
(220) 20.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Վերտեքս Ֆարմասյութիքլս Ինքոր-
փորեյթիդ, US 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մուկովիսցիդոզ (բշտիկային ֆիբրոզ) բուժելու 
համար: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182081  (111) 28760
(220) 20.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Վերտեքս Ֆարմասյութիքլս Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(442) 28.12.2018
(540)  
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մուկովիսցիդոզ (բշտիկային ֆիբրոզ) բուժելու 
համար: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182082 (111) 28761
(220) 20.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Վերտեքս Ֆարմասյութիքլս Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մուկովիսցիդոզ (բշտիկային ֆիբրոզ) բուժելու 
համար: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182083 (111) 28762
(220) 20.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Վերտեքս Ֆարմասյութիքլս Ինքորփո_
րեյթիդ, US 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մուկովիսցիդոզ (բշտիկային ֆիբրոզ) բուժելու 
համար: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182084 (111) 28763
(220) 20.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Վերտեքս Ֆարմասյութիքլս Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մուկովիսցիդոզ (բշտիկային ֆիբրոզ) բուժելու 
համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182085 (111) 28764
(220) 20.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Վերտեքս Ֆարմասյութիքլս Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մուկովիսցիդոզ (բշտիկային ֆիբրոզ) բուժելու 
համար: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182086 (111) 28765
(220) 20.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Վերտեքս Ֆարմասյութիքլս Ինքորփո-
րեյթիդ, US 
(442) 28.12.2018
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(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մուկովիսցիդոզ (բշտիկային ֆիբրոզ) բուժելու 
համար: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182090 (111) 28766
(220) 21.12.2018 (151) 10.04.2019
   (181) 21.12.2028
(730) «Արարատի Աբրիկոն» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Արարատ, Սահյան 8, AM 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ օղի, այդ 
թվում՝ մրգային, բրենդի, վիսկի, գինի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

   4537  24.05.2029 «Բրենդի Բրիջ» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

   4538  24.05.2029 «Բրենդի Բրիջ» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

   4823  22.12.2028 Քամփարի Ամերիքա ԼԼՔ, US

   4826  04.02.2029 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

   4827  04.02.2029 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

   4844  05.02.2029 Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

   4911  03.03.2029 Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

   4946  28.04.2029 Սիթիգրուփ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

   5127  31.03.2029 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39 /18 կից, AM

   5299  19.05.2029 Ն.Ի.Թ. Քո. Յունայթիդ Ս.Ա., VG

   5399  03.06.2029 Դ-Լինք Քորփորեյշն, TW

   14416  19.02.2029 «Ամբրելլա» ՍՊԸ, Երևան, Հրաչյա Քոչար 17, AM

   14422  03.04.2029 «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ» հիմնադրամ, 

                                                    Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6, AM

   14545  04.05.2029 «Գինդ» տպարան ՍՊԸ, Երևան, Սեբաստիա 141/1, բն. 41, AM

   14598  17.03.2029 «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

   14655  19.03.2029 ՌԲ Հելս (ՅուԷս) ԼԼՔ, US

   14656  19.03.2029 ՌԲ Հելս (ՅուԷս) ԼԼՔ, US

   14718  20.04.2029 Փոլիքեմ Ս.Ա., LU

   14777  02.04.2029 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

   14784  31.03.2029 Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB

   14786  22.04.2029 Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

   14835  02.04.2029 Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB

   14836   06.05.2029 «Կարիերայի կենտրոն» Հասարակական կազմակերպություն, 

                                                     ք. Երևան, Օհանովի 44/27, AM

   14853  29.05.2029 Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ, VG

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

   14895  25.03.2029 «Ա.Բ.Պ.» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 27/12, AM

   15040  30.04.2029 Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

   15074  29.06.2029 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

   15128  25.06.2029 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու “Մոն’ դելիս Ռուս”, RU

   15197  29.06.2029 ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

   15391  22.04.2029 Նովարթիս ԱԳ, CH

   15396  27.08.2029 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

   15397  27.08.2029 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

   15398  27.08.2029 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

   15451  27.03.2029 Ռեքիթ Բենկիզեր էս. էյ. ար. էլ, LU

   15452  27.03.2029 Ռեքիթ Բենկիզեր էս. էյ. ար. էլ, LU

   15870  15.05.2029 Նովարթիս ԱԳ, CH

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

      23-03              496 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

A61K 31/00         3288  A

A61K 35/00        3288  A

H01B 17/00        3289  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ



45

 

45

№ 04/2 
16 .04 . 20 19

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 2193
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 278
73 (1) Իրավատեր   Նիփոն Սթիլ ընդ Սումիտոմո 
Մեթալ Քորփորեյշն, 6-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սումիտոմո 
Ռաբեր Ինդասթրիս, Լթդ., 6-9, Wakinohama-cho 
3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, 
Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները  12-րդ դասի 
բոլոր ապրանքների նկատմամբ
Գործողության տարածքը   Հայաստանի

              Հանրապետություն
Գրանցված է                      26.03.2019

____________________

Գրանցում No 2194
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 278
73 (1) Իրավատեր  Նիփոն Սթիլ ընդ Սումիտոմո 
Մեթալ Քորփորեյշն, 6-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
Սումիտոմո Հեվի Ինդասթրիս, Լթդ., 1-1 Osaki 
2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները  6-րդ և 7-րդ 
դասերի բոլոր ապրանքների նկատմամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.03.2019

____________________

Գրանցում No 2195
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 25272
73 (1) Լիցենզատու  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Միռտեկ», Rosiyskaya 
Federaciya, 355037, g. Stavropol, ul. Dovatorcev 
33 A, RU

73 (2) Լիցենզառու  «ԿԱՍԿԱԴ-ՄԻՐՏԵԿ» ՓԲԸ, 
ՀՀ, 0009, ք. Երևան, Տերյան փ. 69, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը              բացառիկ
Գործողության ժամկետը        Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը        Հայաստանի 
Հանրապետություն
Գրանցված է                            26.03.2019

____________________

Գրանցում No 2196
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21243, 21244, 21443, 21444, 
21445, 21446
73 (1) Իրավատեր  ՔյուԱրՋի Էնթրփրայսիզ Լթդ., 
904 9th Floor Surya Kiran Bldg, Kasturba G Marg 
Connaught Place, New Delhi, Delhi-110001, India, IN
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հավելս Ինդիա 
Լիմիթիդ, QRG Towers, 2D, Sector-126, Express 
way, Noida-201304, UP, India, IN
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.03.2019

____________________

Գրանցում No 2197
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5603
73 (1) Իրավատեր  Աջինոմոտո Քո., Ինք., 15-1, 
Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ամոյ Ֆուդ 
Լիմիթիդ, 11-15 Dai Fu Street, Tai Po industrial 
Estate, New Territories, Hong Kong, HK
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                  27.03.2019
____________________
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Գրանցում No 2198
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4559, 5968, 5969, 21215, 
22368, 22369, 22370, 22371
73 (1) Իրավատեր  Գրեյթ Վելլի ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Սայաթ Նովա 33/13, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վարսենիկ 
Գրիգորյան, ՀՀ, ք. Գավառ, Դաշտոյան փողոց, 
27 շ., բն. 15, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                         27.03.2019
____________________

Գրանցում No 2199
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 28560, 28561
73 (1) Լիցենզատու  «Իդրամ» ՍՊԸ, Երևան, 
Սարյան 38, բն. 27, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ԱյԴի Բանկ» փակ 
բաժնետիրական ընկերություն, ՀՀ, ք. Երևան, 
Վարդանանց փողոց 13, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        28.03.2019

____________________

Գրանցում No 2200
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 21040, 
21041
73 (1) Ենթալիցենզատու  Ռալֆ Լորն Յուրոփ 
ԷսԱԷռԷլ, RALPH LAUREN EUROPE SARL, Route 
de la Galaise 24 - 1228 Plan-les- Ouates, Switzer-
land, CH

73 (2) Ենթալիցենզառու  «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան 0063, #5, 19-րդ շինություն,  Ավան 4-րդ 
փողոց, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      26.03.2020
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.04.2019

____________________

Գրանցում No 2201
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11246
73 (1) Իրավատեր  ՈՒըրլփուլ Ս.Ա., Avenida das 
Nacoes Unidas, 12.995-320 andar-CEP 04578-
000 Sao Paulo-SP-Brasil, BR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էմբրակո 
Ինդաս թրիա դե Կոմպրեսորիս է Սոլուսոս 
Ռեֆրի ջերասաո Լթդա., Rua Rui Barbosa 1020 
Distrito Industrial 89219-100 Joinville SC, Brazil, BR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.04.2019

____________________

Գրանցում No 2202
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1373588
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ ձեռնարկատեր 
Անդրեյ Գեննադիի Նազարով, 150033, ՌԴ, 
Յարոսլավի մարզ, ք. Յարոսլավլ, Ձերժինսկու 
պողոտա, 5շ., բն.3, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Ստրոյ Մաստեր Դամաֆոն» 
ՍՊԸ, 0012, ՀՀ, ք. Երևան, Վաղարշյան փ., 12շ., 
շին 4, 4 հարկ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը           ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      մինչև 02.04.2029թ.
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        02.04.2019

____________________
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Գրանցում No 2203
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10234
73 (1) Իրավատեր  Համբարձում Սլավիկի 
Բալյան, ք. Երևան, Բաշինջաղյան շ. 13, բն. 54, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օլիտալիա Ս.ռ.լ., 
Via A. Meucci, 22/A, I-47122 Forli (FC), Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        02.04.2019

____________________

Գրանցում No 2204
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16957
73 (1) Իրավատեր  ՈՒՊՍԱ Քոնսեյ, ֆրանսիական 
կորպորացիա, 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil 
Malmaison, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բրիսթոլ-Մայըրզ 
Սքուիբ ՍԱՐԼ, 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil 
Malmaison, France, FR

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         04.04.2019

____________________

Գրանցում No 2205
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27666 
73 (1) Իրավատեր  Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Արարատսկիյ վիննիյ 
զավոդ», RD, g. Moskva, pereulok M. Xaritonyevs-
kiy, d. 7., str. 1, pomeshenie V, komnata 3, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օբշչեստվո ս 
Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու «Միլանիյա 
Հոում», 357748, Stavropolski krai, g. Kislovodsk, 
ul. Shkolnaya, d. 20, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        04.04.2019

____________________
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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

  430U          22.09.2018
  437U          28.09.2018
  438U          29.09.2018

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   320S              26.09.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  2911           22.09.2018
3075        26.09.2018

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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    16774        06.02.2019    

    14576            01.04.2019

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

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) 2019.01 (11) 3288 (13) A
A61K 31/00
A61K 35/00

(21) AM20180124 (22) 04.12.2018
(72) Наира Чичоян (AM), Ваге Оганнисян (AM), 
Асмик Галстян (AM), Карине Думанян (AM) 
(73) Наира Чичоян, 0063, Ереван, Аван, 
Шагинян, 95, кв. 15 (AM), Ваге Оганнисян, 2406, 
Марз Котайк, село Зовуни, 33-ая ул. 4 (AM) 
(54) Способ получения камфоры
(57) Изобретение относится к фармацевтике, 
в частности, к способу получения камфоры из 
растительного сырья. 

Из растительного сырья перегонкой 
отделяют камфорное эфирное масло, 
подвергают его фракционной перегонке, 
затем ректификации, из отделившейся смеси 
борнилацетата и монотерпенов вакуумной 
перегонкой отделяют борнилацетат, омыляют 
его и полученный борнеол окисляют. 

В качестве растительного сырья используют 
корнивища и корни аптечной или сердечной 
видов валерианы (Valeriana officinalis L., Valeri-
ana cardiola L.).

____________________

(51) 2019.01  (11) 3289 (13) A
H01B 17/00

(21) AM20170121 (22) 11.10.2017

(72) Эдуард Кургинян (AM), Пепо Хачатрян (AM), 
Лиана Варданян (AM) 
(73) Эдуард Кургинян, 0006, Ереван, Манандян 
17, кв. 7 (AM), Пепо Хачатрян, 0088, Ереван, 
Шираза 52, кв. 17 (AM), Лиана Варданян, 0090, 
Ереван, Бадала Мурадяна 7, кв. 23 (AM) 
(54) Высоковольтная изоляционная конс трук-
ция
(57) Изобретение относится к энергетике и 
электротехнике, в частности, к конструкциям 
высоковольтных проходных изоляторов с 
обкладками конденсаторного типа.

Высоковольтная изоляционная конструк-
ция содержит фарфоровый корпус, прикреп-
ляемый к заземленной преграде посредством 
фланца, соосно установленную внутри 
корпуса токопроводящую трубу, на которой 
обмотаны разделенные посредством обкладок 
изоляционные слои. Каждая из обкладок 
выполнена в виде слоя, двухсторонне 
металлизированного на изоляционной пленке 
способом вакуумной металлизации. Толщины 
изоляционных слоев и обкладок взяты 
такими, что на краях обкладок напряженность 
электрического поля приблизительно равна 
напряженности однородного поля. Края 
обкладок утолщены посредством сгибания.

Повышается электрическая прочность 
изоляционной конструкции, надежность 
эксплуатации, удлиняется срок службы, 3 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах



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) 23-03 (11) 496 (13) S 
(21) 20180047  (22) 14.11.2018
(31) 30-2018-0023448   (32) 18.05.2018   (33) KR
(72) Джун Гю Сан (KR) 
(73) КЮНДОН НАВИЕН КО., ЛТД. (KR) 
(74) А. Галоян
(54) Корпус внешний для бойлера

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№04/2

16 .04 . 20 19

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 
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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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