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

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

(51) 2017.01 (11) 3080 (13) A
A61K9/00

(21) AM20160104 (22) 31.10.2016
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Վաչե Թոքմաջյան 
(AM), Գևորգ Վերանյան (AM), Հարություն 
Բայունց (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, ԼՂՀ, ք. Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 
(AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության քսուք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ համակցված 
ազդեցությամբ քսուքներին։

Քսուքը ներառում է չիչխանի յուղ, մեղրամոմ, 
ակնամոմ, սպերմացեպտ, ձիթապտղի յուղ 
և կակաոյի յուղ, բաղադրամասերի  հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. չիչխանի յուղ՝ 
6,0-7,0, մեղրամոմ՝ 3,0-4,0, ակնամոմ՝ 14,0-
15,0, սպերմացետ՝ 3,0-4,0, ձիթապտղի յուղ՝ 
65,0-70,0 և կակաոյի յուղ՝ 3,0-4,0:

Բարձրացվում է բուժման արդյունա-
վետությունը։

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3081 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20160110 (22) 10.11.2016

(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն 
Մամիկոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալու 25, բն. 24 (AM) 
(54) Դիֆերենցիալ ունակային կերպափոխիչի 
ինֆորմատիվ պարամետրի որոշման եղանակ
(57) Ըստ եղանակի կերպափոխիչով կազմում են 
չափողական շղթա: Կերպափոխիչի ընդհանուր 
շրջադիրը միացնում են չափողական շղթայի 
ընդհանուր հաղորդալարին: Երկդիրք 
փոխանջատիչի ընդհանուր սեղմակի և 
փոփոխական հոսանքի աղբյուրի միջև միացնում 
են հենանիշային ռեզիստոր: Կերպափոխիչի 
զգայուն տարրերը փոփոխական հոսանքի 
աղբյուրի և փոխանջատիչի միջոցով 
հերթականորեն սնում են փոփոխական 
հոսանքով: Որպես չափողական շղթայի 
ելքային ազդանշան չափում են ընդհանուր 
հաղորդալարի նկատմամբ հենանիշային 
ռեզիստորի արտանցիչների լարումների միջև 
փուլային շեղման անկյունը փոխանջատիչի 
երկու դիրքում: Կերպափոխիչի ինֆորմատիվ 
պարամետրը որոշում են համապատասխան 
բանաձևով:

Բարձրացվում է դիֆերենցիալ ունակային 
կերպափոխիչի ինֆորմատիվ պարամետրի 
որոշման ճշգրտությունը, 2 նկ.:

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

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

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2017.01 (11) 480 (13) U
A23G3/00

(21) AM20160111U (22) 15.11.2016
(72) Տիգրան Մեսրոպյան (AM) 
(73) Տիգրան Մեսրոպյան, 0009, Երևան, 
Բայրոնի 1/1, բն. 13 (AM) 
(54) Կոնֆետ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ կոն-
ֆետներին:

Կոնֆետը ներառում  է քաղցու,  կակաոյի 
փոշի, կիտրոնաթթու, սորբինաթթու, 
կալիումի սուլֆիտ, ընդեղեն, ագար-ագար 
և սննդային համեմունք, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. 
քաղցու՝  70,0-85,5, կակաոյի փոշի՝ 14,5-
15,5, կիտրոնաթթու՝ 1,0-3,5, սորբինաթթու՝  
0,1-1,5, կալիումի սուլֆիտ՝ 0,1-1,5, ընդեղեն՝ 
1,0-10,5, սննդային համեմունք՝ 0,1-2,5, ագար-
ագար՝ 1,0-2,0: Որպես քաղցու այն ներառում է 
մրգի կամ հատապտղի քաղցու: Որպես մրգի 
քաղցու կոնֆետը ներառում է մրգի հյութի 
կամ հյութատեսակների, ալյուրի կամ օսլայի, 
շաքարավազի կամ մեղրի (1-1,5):(0,5-0,7): (0,5-
0,7) հարաբերակցությամբ խառնուրդ: Որպես 
մրգի քաղցու  վերցված է ծիրանի, դեղձի, 
խաղողի, նարնջի, արքայախնձորի, բալի, նռան, 
խնձորի, տանձի, կեռասի կամ սալորի քաղցու: 
Որպես հատապտուղների քաղցու  վերցված է 
մորու, մոշի, հոնի, մասուրի կամ ելակի քաղցու, 
որպես ընդեղեն՝ 5,0-10% աղաջրով նախօրոք 
մշակված ընդեղեն է, իսկ սննդային համեմունքը՝ 
1:1:1:1 հարաբերակցությամբ դարչինի, հիլի, 
վանիլինի և մեխակի խառնուրդ է: 

Ընդլայնվում է կոնֆետների տեսականին:
_____________________

(51) 2017.01 (11) 481  (13) U
B05D 1/00

(21) AM20160030U (22) 05.04.2016
(72) Արսեն Ասրյան (AM) 
(73) Արսեն Ասրյան, 0014, Երևան, Շիրվանզադե 
9, բն. 4 (AM) 
(54) Կրող մակերևույթի վրա պատկերի ստաց-
ման եղանակ

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
լուսանկարչությանը, մասնավորապես՝ կրող 
մակերևույթի վրա պատկերի ստացման 
եղանակին:

Պլոտերային կտրմամբ ստանում են 
պատկերը պոլիվինիլային ինքնասոսնձվող 
ժապավենի վրա,  մոնտաժային ժապավենի 
միջոցով այն փոխանցում են կրող մակերևույթի 
վրա և կպցնում: Պոլիվինիլային ինքնասոսնձվող 
ժապավենի վրա պատկերը կատարված է 
վեկտորային գծերով: Կրող մակերևույթն ապակի 
է: Կպցնելուց հետո պատկերի վեկտորային 
գծերով սահմանափակված մասերը հեռացվում 
են: Ապակու այդ հատվածներում քսում են 
սոսինձ, այնուհետև լցնում են լյումինաֆորի 
փոշի, որի չորանալուց հետո հեռացվում է 
պատկերի մնացած մասը:

Ընդլայնվում է լույս տվող նկարների 
տեսականին: 

_____________________

(51) 2017.01 (11) 482  (13) U
B25B13/00

(21) AM20150101U (22) 03.08.2015
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Մանեկադարձակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ձեռքի 
գործիքներին, մասնավորապես՝ մանեկա-
դարձակներին:

Մանեկադարձակն ունի բռնակ և դրա 
ծայրերից յուրաքանչյուրում սևեռված 
մեկական տարբեր չափերի մանեկադարձակյա 
աշխատանքային գլխիկներով կցորդիչ։ Բռնակը 
կատարված է կենտրոնում հատած կոնի 
տեսք ունեցող, իսկ ծայրամասերում իրարից 
տարբեր չափերի քառակուսի հատույթներով 
և կլորացված եզրերով երկու ուղղանկյունաձև 
պրիզմաների տեսքով։ Պրիզմաների նիստերից 
մեկում կատարված է գլանաձև խոռոչ՝ դրա 
մեջ տեղակայված զսպանակված գնդիկով։ 
Կցորդիչի կենտրոնական մասը կատարված է 
կորացված նիստերով պրիզմայի տեսքով, իսկ 

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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ծայրերում ունի տարբեր չափի աշխատանքային 
գլխիկներով մանեկադարձակ։ Կցորդիչն իր 
առանցքի երկարությամբ ունի քառակուսի 
հատույթով երկայնական անցք, որի 
կենտրոնական հատվածի հատույթը փոքր 
է սկզբնական հատվածի հատույթից և 
դրա նիստերում կան մեկական էլիպսոիդի 
սեգմենտաձև խորացումներ՝ դրանցից 
յուրաքանչյուրում զսպանակված գնդիկի 
սևեռման հնարավորությամբ: Իրականացման 
տարբերակներում, կցորդիչն ունի տարբեր 
տեսակի բազմաչափ մանեկադարձակյա 
գխիկներ, ընդ որում, դրանք կարող են 
իրականացված լինել նաև բաց ծայրերով։

Ապահովվում է տարբեր չափերի և տեսակի 
մանեկների պտուտակահանումը, մեծացվում է 
գործիքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, 
70 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 483 (13) U
G01 C5/00

(21) AM20160090U (22) 20.09.2016
(72) Ֆրունզիկ Հակոբի Փալիկյան (AM) 

(73) Ֆրունզիկ Հակոբի Փալիկյան, 0060, 
Երևան, Ավան, Դանիել Վարուժանի թաղ. 4, բն. 
50 (AM) 
(54) Հիդրոմակարդակաչափ
(57) Օգտակար մոդելը  վերաբերում է չափիչ 
տեխնիկային՝ մասնավորապես գեոդեզիական 
չափիչ սարքերին:

Հիդրոմակարդակաչափն ունի էլեկտրա-
հաղորդիչ հեղուկով լցված անոթ, անոթի 
վերին եզրին կոշտ ամրակցված առաջին 
չափիչ գլխիկ և չափման արդյունքների 
մշակման բլոկ:  Առաջին չափիչ գլխիկին 
զուգահեռ չափման արդյունքների մշակման 
բլոկին միացված է երկրորդ չափիչ գլխիկ: 
Անոթում տեղադրված է ազատ լողացող փոքր 
ջերմաստիճանային ընդարձակման գործակից 
ունեցող նյութից պատրաստված լողան: Առաջին 
չափիչ գլխիկը տեղակայված է մինչև հեղուկի 
ազատ մակերևույթն եղած հեռավորության 
չափման հնարավորությամբ, իսկ երկրորդ 
գլխիկը` մինչև լողանի վերին մակերևույթն եղած 
հեռավորության չափման հնարավորությամբ:

Բարձրացվում է չափման ճշտությունը, 2 նկ.:
_____________________
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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) 20160053 (111) 25528
(220) 27.01.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 27.01.2026
(730) Մարքեթոլոգների համայնք հիմնադրամ, 
Երևան, Մերգելյան ինստիտուտ Հակոբ 
Հակոբյան փող., շ. 3, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մոխրագույն և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն մարքեթինգի ոլորտում.

դաս 41. անվճար հիմունքներով 
կրթական, ուսուցողական գործընթացի ապա-
հովում մարքեթինգի ոլորտում. վճարովի 
դասընթացների և սեմինարների կազմա-
կերպում:

_____________________

(210) 20160479  (111) 25529
(220) 20.04.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 20.04.2026
(730) «Սթորի թրավել» ՍՊԸ, Երևան, 
Անդրանիկի 151, բն.12, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20160484 (111) 25530
(220) 21.04.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 21.04.2026
(730) Էդուարդ Կարենի Քանքանյան, Երևան, 
Սարյան 29, բն. 24, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. ներբեռնվող բջջային հավելված, 

համակարգչային ծրագրային ապահովում.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ռեստորանների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, 
սեղանների ամրագրում և պատվերի ձևա-
կերպում վեբ-կայքի միջոցով:

_____________________

(210) 20160899 (111) 25531
(220) 07.07.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 07.07.2026
(730) «Էլ պրիմերո» ՍՊԸ, Երևան, Սեպուհի 7, AM 
(442) 18.07.2016
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(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160900 (111) 25532
(220) 07.07.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 07.07.2026
(730) «Էլ պրիմերո» ՍՊԸ, Երևան, Սեպուհի 7, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160913  (111) 25533
(220) 13.07.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 13.07.2026
(730) Հայաստանի ներգնա տուրօպերա տոր-
ների միություն, Երևան, Սայաթ-Նովա 19, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

դաս 39. տուրիզմի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20160977  (111) 25534
(220) 28.07.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 28.07.2026
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160979 (111) 25535
(220) 28.07.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 28.07.2026
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20161020  (111) 25536
(220) 09.08.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 09.08.2026
(730) «Հոմ էլիտ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 13, բն. 
35, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ:
_____________________

(210) 20161049  (111) 25537
(220) 17.08.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 17.08.2026
(730) Սերգեյ Ուսնունց, Երևան, Գյուլբենկյան 
24, բն. 2, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

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

դաս 9. բջջային հավելված, համակարգչային 
ծրագրային ապահովում.

դաս 16. տպագրական արտադրանք.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 

ասպարեզում. գրասեն յակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում:

_____________________

(210) 20161057  (111) 25538
(220) 18.08.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 18.08.2026 
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 16.09.2016
(540) 

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20161078  (111) 25539
(220) 23.08.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 23.08.2026
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «SINCE 1930» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կապ-
տա կանաչ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. խոտաբուսային դեղամիջոցներ, 
դեղագործական պատրաստուկներ, անասնա-
բուժական պատրաստուկներ, դիետիկ 
նյութեր, սննդային հավելումներ բուժական 
նպատակների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161079  (111) 25540
(220) 23.08.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 23.08.2026
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «SINCE 1930» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապտա կանաչ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 16. թղթագրենական պիտույքներ. 
թուղթ, ստվարաթուղթ. պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար. թղթե կամ 

պլատմասսայե տոպրակներ. տպագրական 
արտադրանք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161080  (111) 25541
(220) 23.08.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 23.08.2026 
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «SINCE 1930» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կապ-
տա կանաչ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. մեղր, սուրճ և թեյ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161128  (111) 25542
(220) 01.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 01.09.2026
(730) «Ռոդ Կուրտման լեգալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացի 15, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
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գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

_____________________

(210) 20161148  (111) 25543
(220) 06.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 06.09.2026
(730) Արմինե Խաչատրյան, Երևան, Նոր Նորքի 
9-րդ զանգված, 6-րդ շ., բն. 56, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) «լցոնած կարտոֆիլ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն գույնով:
(511) 

դաս 43. արագ սննդի պատրաստում` 
մեծ տեսակի կարտոֆիլների լցոնում տարբեր 
բաղադրիչներով:

_____________________

(210) 20161149  (111) 25544
(220) 06.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 06.09.2026
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ 
(Էջմիածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:

_____________________

(210) 20161162  (111) 25545
(220) 07.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 07.09.2026
(730) Քրիստինե Կարենի  Սիրադեղյան, 
Երևան, Փարպեցի 26, բն. 21, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 14. ոչ թանկարժեք և թանկարժեք 

զարդեր, ժամացույցներ.
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն.
դաս 35.  ոչ թանկարժեք և թանկարժեք 

զարդերի, ժամացույցների, պայուսակների, 
հագուստի, կոշկեղենի վաճառք:

_____________________
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(210) 20161186  (111) 25546
(220) 13.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 13.09.2026
(730) Լևոն Պետրոսյան, Երևան, Րաֆֆու փող., 
շ. 73, բն. 34, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________

(210) 20161192  (111) 25547
(220) 14.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 14.09.2026
(730) Նանյանգ Բրադրս Տոբակո Քամփնի 
Լիմիթիդ, HK 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 34 սիգարետներ, ծխագլանակներ, 

ծխախոտ, լուցկիներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

_____________________

(210) 20161193  (111) 25548
(220) 14.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 14.09.2026
(730) Նանյանգ Բրադրս Տոբակո Քամփնի 
Լիմիթիդ, HK 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 34 սիգարետներ, ծխագլանակներ, 

ծխախոտ, լուցկիներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

_____________________

(210) 20161195  (111) 25549
(220) 14.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 14.09.2026
(730) «Տաշիր ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ Լոռու մարզ, ք. 
Տաշիր, Ջահուկյան 10, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(591) «NECTAR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

_____________________

(210) 20161196  (111) 25550
(220) 14.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 14.09.2026
(730) «Տաշիր ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ Լոռու մարզ, ք. 
Տաշիր, Ջահուկյան 10, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «DRINK» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________
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(210) 20161215  (111) 25551
(220) 16.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 16.09.2026
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161252  (111) 25552
(220) 22.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 22.09.2026
(730) «Թրավել թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 
23, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) Բացի «ԿԱՍԿԱԴ» և «Cascade» գրառում-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20161260  (111) 25553
(220) 23.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 23.09.2026
(730) «Թրավել թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 
23, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161291  (111) 25554
(220) 28.09.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 28.09.2026
(730) «Հայր և որդի Գոգինյաններ» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ, Օղակաձև 16, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, բաց 
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և մուգ դեղին, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ 
վարդագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն և 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20161297  (111) 25555
(220) 03.10.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 03.10.2026
(730) ՍԱ 4Ֆինանս ընկերություն, LT 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, երկնագույն, կարմիր և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
(740) Արա Խզմալյան

_____________________

(210) 20161317  (111) 25556
(220) 06.10.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 06.10.2026
(730) Մարինե Հրանտի Հարոյան, Երևան, 
Կոմիտասի պող., 33ա շենք, բն. 60, AMՎարդան 
Կարապետյան, Երևան, Համբարձումյան 8/1, 
բն.55, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 41. մշակութային, ժամանակակից 

արվեստի ցուցահանդեսների, փառատոների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161318  (111) 25557
(220) 06.10.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 06.10.2026
(730) Մարինե Հրանտի Հարոյան, Երևան, 
Կոմիտասի պող., 33ա շենք, բն. 60, AMՎարդան 
Կարապետյան, Երևան, Համբարձումյան 8/1, 
բն.55, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 41. մշակութային, ժամանակակից 

արվեստի ցուցահանդեսների, փառատոների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161320  (111) 25558
(220) 06.10.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 06.10.2026
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(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.11.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161344  (111) 25559
(220) 12.10.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 12.10.2026
(730) Բագրատ Միխաիլի Հարությունյան, 
Երևան, Բրյուսովի թաղ., շ. 65, բն. 20, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով (C84 M37 Y30 K15; R24 G117 
B140; #18758C):
(511) 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու նա բերական վերլուծումների և 
հետազո  տությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշա կում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20161354  (111) 25560
(220) 14.10.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 14.10.2026
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ  ստվեն-
նոստյու «Լաբորատորիյա Գեմոտեստ», RU 
(442) 01.11.2016
(540) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նաբերական վերլուծումների և հետա զոտու-
թյունների ծառայություններ. համա  կարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում. ջրի անալիզ. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
ձեռագրի վերլուծություն (ձեռագրաբանություն). 
քիմիական անալիզ. ճարտարապետական 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. համակարգչային տվյալների 
վերականգնում. արդյունաբերական դիզայն. 
գեղարվեստական դիզայն. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում. 
նավթի հանքավայրերի հետազննու թյուն. 
երկրաբանական հետազննություն. ճարտարա-
գիտություն. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. օդերևու թա-
բանական տեղեկատվություն. նյութերի 
փորձարկումներ. մանածագործական արտա-
դրանքի փորձարկումներ. հետազոտություններ 
մանրէաբանության բնագավառում. հետա-
զոտություններ կենսաբանության բնագա-
վառում. հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագավառում. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
հետազոտություններ կոսմետոլոգիայի բնա-
գավառում. հետազոտություններ մեխանիկայի 
բնագավառում. հետազոտություններ քիմիայի 
բնագավառում. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. գիտական հետազոտություններ. 
նավթային հանքավայրերի հետազոտություններ 
շահագործման նպատակով. ստորջրյա 



ԳՅՈՒՏԵՐ

22

ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 20 17

հետազոտություններ. տեխնիկական հետա-
զոտություններ. կլինիկական փորձարկումներ. 
չափաբերում (չափումներ). տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն համա-
կարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով. խորհրդա-
տվություն ծրագրային ապահովման հարցերով. 
նավթահորերի հսկողություն. որակի 
հսկողություն. ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական վերահսկողություն. վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. 
հողաչափում. հագուստի մոդելավորում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. արվեստի 
ստեղծագործությունների իսկության որոշում. 
ինտերիերի ձևավորում. անտառի որակի 
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. 
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում). 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի 
վրա. քաղաքների հատակագծերի կազմում. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված գիտական 
տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում. ինտերնետի (համացանցի) 
համար որոնման միջոցների տրամադրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում (ոչ ֆիզիկական). համա-
կարգչային համակարգերի նախագծում. վեբ-
սերվերների վարձույթ. համակարգիչների 
վարձույթ. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. երկրաբանական հետախուզում. 
նավթի հանքավայրերի հետախուզում. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-սայթերի). սերվերների տեղավորում. 
սերվերների հոսթինգ. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
ծրագրային ապահովման մշակում. 
ամպերի ցրում. խորհուրդներ էներգիայի 
խնայողության հարցերով. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնագա-
վառում. գիտական լաբորատորիաների 

ծառայություններ. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ֆիզիկա (հետազոտություններ). ճարտարա-
տեխնիկական փորձաքննություն.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ. հասարակական բաղնիքների 
ծառայություններ հիգիենայի նպատակներով. 
թուրքական բաղնիքների ծառայություններ. 
հիվանդանոցների ծառայություններ. թմրա-
մոլների թունազրկում. թմրադեղերի կամ 
ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների համար 
վերականգնողական ծառայություններ. լանդ-
շաֆտային դիզայն. հանգստյան տների 
ծառայություններ, առողջատների ծառա-
յություններ. բուժքույրական խնամքով տների 
ծառայություններ. պսակների պատրաստում 
(ծաղկային արվեստ). մազերի պատվաստում. 
խորհրդատվություն դեղագործության հար-
ցերով. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով. 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
խոսքի արատն ուղղելու ծառայություններ. 
լոգոպեդիա. մատնահարդարում. մանուալ 
թերապիա (քիրոպրակտիկա). մեր սում. 
բանջա րա բուծություն. արհեստական բեղմնա-
վորում. վարսավիրա նոցների ծառա  յու-
թյուններ. մանկաբար ձական օգնու թյուն. 
անասնաբուժական օգնու թյուն. ատամնա-
բուժական օգնություն. ստոմատոլոգիա. 
բժշկական օգնություն. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով 
ծառերի տնկում. բուժսարքավորումների 
վարձույթ. սանիտարատեխնիկական սարքա-
վորանքի վարձույթ. գյուղատնտեսական 
սարքավորանքի վարձույթ. պարարտանյութերի 
և գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների 
օդային և մակերևութային տարածում. 
կենդանիների բուծում. այգեգործություն. 
դեկորատիվ-բնանկարային այգեգործություն. 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ. 
արյան բանկերի ծառայություն. սանիտարական 
ծառայություն. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. ծաղկային հորինվածքների 
կազմում. դաջում. գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառագործության 
վնա սա տուների ոչնչացում. մոլախոտերի 
ոչնչացում. հանքաջրաբուժական կենտրոնների 
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ծառայություններ. ակվակուլտուրայի ոլոր-
տում ծառայություններ. վիզաժիստների 
ծառայություններ. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. ոչ ավանդական բժշկու-
թյան ոլորտում ծառայություններ. ակնա բույժ-
ների ծառայություններ. բուծարա նագետների 
ծառայություններ. փորձանոթում բեղմնա-
վորման ծառայություններ. արտամարմ-
նային բեղմնավորման ծառայություններ. 
հոգե բանների ծառայություններ. շոգե բաղ  -
նիքների ծառայություններ. արևա    բու ժա-
րան ների ծառայություններ. հեռա բուժ  ման 
ծառայություններ. թերապևտիկ ծառա յությու-
ններ. դեղագործների ծառայություններ (դեղերի 
պատրաստում դեղատոմսերով). հիվանդների 
խնամք. սիզամարգերի խնամք. կենդանիների 
խնամք. տնային կենդանիների խնամք. 
ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
ծառերի վիրաբուժություն. հոսպիսներ. 
բուժկենտրոններ. դիսպանսերներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161358  (111) 25561
(220) 17.10.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 17.10.2026
(730) Մայլն Ինսթիթյուշնլ Ինք., US 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք 

նեյտրոպենիայի տևողությունը և տենդային 
նեյտրոպենիայով հիվանդացության մակար-
դակը նվազեցնելու համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161372  (111) 25562
(220) 19.10.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 19.10.2026
(730) Յուրի Հովհաննիսյան, Երևան, Զարյան 
106, AM 
(442) 01.11.2016

(540) 

(526) «NATURAL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
նաչ, բեժ և շագանակագույն գունային համակ-
ցու թյամբ:
(511) 

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ 
մշակված hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20161381  (111) 25563
(220) 20.10.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 20.10.2026
(730) «Մակս գրուպ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «eco» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
մուգ կանաչ, կապույտ, շագանակագույն, մոխրա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

_____________________

(210) 20161399  (111) 25564
(220) 26.10.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 26.10.2026
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 

(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161418  (111) 25565
(220) 01.11.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 01.11.2026
(730) Յովսէփ Խաչերեան, Երևան, Մհեր 
Մկրտչյան 1, բն. 21, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161420  (111) 25566
(220) 01.11.2016 (151) 13.02.2017
   (181) 01.11.2026
(730) Արամ Առաքելյան, Երևան, Կոմիտաս 
27/1, բն. 23, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «PIZZA» և «ՊԻՑՑԱ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 20 17

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4048  07.11.2027 Քեփիթլ Ռեքըրդզ, ԼԼՔ, US

4049  07.11.2027 Քեփիթլ Ռեքըրդզ, ԼԼՔ, US

4050  09.12.2027 Քեփիթլ Ռեքըրդզ, ԼԼՔ, US

4056  02.06.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4058  22.08.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4060  02.09.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4061  02.09.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4063  02.09.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4069  30.09.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4077  27.10.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4094  26.12.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4096  29.12.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4097  29.12.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4099  29.12.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4161  11.11.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4162  12.11.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4539  11.11.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

11471  23.01.2027 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, 

     Հոկտեմբերյան 66, AM

11473  23.01.2027 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, 

     Հոկտեմբերյան 66, AM

11843  22.01.2027 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

11963  29.08.2026 Ֆինքա Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

11966  29.08.2026 Ֆինքա Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

11970  22.01.2027 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

11971  22.01.2027 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

11972  22.01.2027 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

11973  22.01.2027 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

11974  22.01.2027 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

12107  02.02.2027 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

12196  26.03.2027 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու «Բայկալ», RU

12366  09.01.2027 Վեսթել Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/2
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20161182
(220) 13.09.2016
(730) Բերի Նիթվեր Լիմիթիդ, UK 
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

թավշակաշի և կաշվե կիսաֆաբրիկատներ. կանացի 
պայուսակներ. գրպանի դրամապանակներ, 
անձրևա նոցներ, արևային հովանոցներ, 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար 
(դատարկ), ձեռքի պայուսակներ (պորտֆելներ) 
փաստաթղթերի համար (կաշեգալանտերեա), 
ուղեբեռ (ճամպրուկներ), դրամանպանակներ, 
քսակներ (որ պատրաստված չեն թանկարժեք 
մետաղներից կամ պատված չեն դրանցով), կաշվե 
գոտիներ. պայուսակներ. սպորրաներ (կաշվե 
պայուսակ մորթիով). կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամա պա նակներ). քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). դիմա հարդարման 
պարագաների պայուսակներ և տուփեր. կտորի 
տոպրակներ և նոթբուքների ու պլանշետների 
պայուսակներ. բանալիների պատյաններ. ձեռքի 
ճամպրուկներ. վերը թվարկված ապրանքների 
մասեր և լրակազմեր․ 

դաս 25. հագուստ, հագուստ պատրաստված 
քաշմիրից. քաշմիրից գործված իրեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. կոշկեղեն, գլխարկներ, շապիկներ 
(բլուզներ), գոտիներ, մորթիներ (հագուստ), 
ձեռնոցներ (հագուստ), քաշմիրից պատրաստված 
ձեռնոցներ, վզպատներ, քաշմիրից պատրաստված 
վզկապներ, փողկապներ, տրիկոտաժեղեն, կարճա-
գուլպաներ, տնային կոշիկներ, լողափի կոշիկ, 
դահուկների կիսակոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկներ, 
ներքնա զգեստ:

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

(210) 20161556
(220) 30.11.2016
(730) «Գրհակ» ՍՊԸ, գ. Առինջ, Մաշտոցի 1-ին 
նրբ., տուն 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատ րաստուկ-
ներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա   բուժական ծառա յու թյուններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յու թյուն ներ. գյուղատնտեսական, այգե  գործական և 
անտառային ծառայություններ:

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

(210) 20161587
(220) 06.12.2016
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161588
(220) 06.12.2016
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161593
(220) 07.12.2016
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 3. ատամի մածուկներ, ատամի փոշիներ. 

պատ րաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացա ռությամբ բժշկական նպա տակներով 
օգտա գործվողների. աերոզոլներ բերանի խոռոչի 
թարմաց ման համար: 

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

(210) 20161594
(220) 08.12.2016
(730) Սիմենս Ակտիենգեզելշաֆտ, DE 
(540) 

(511) 
դաս 7. էլեկտրաշարժիչներ և նրանց մասեր, ոչ 

ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար:
--------------

(210) 20161606
(220) 09.12.2016
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161622
(220) 12.12.2016
(730) Ուեսթրն Դիջիթլ Թեքնոլըջիզ, Ինք., US 
(310) 70796
(320) 29.08.2016
(330) JM
(540) 

(511) 
դաս 9. տվյալների պահման սարքեր, 

այն է՝ կարծրասկավառակավարներ, թվային 
սկավառակավարներ, մեդիա նվագարկիչներ, 
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դատարկ թվային տեղե կա կիրներ, դյուրա տար 
կարծրա  սկավառակա վար ներ, կիսա հաղորդչային 
սկավառակավար ներ, ֆլեշ հիշողության քարտեր, 
համակց ված սկավառա կավարներ և համա-
կարգ չային ծայրամասային սարքեր. համա-
կարգ չային հիշող սարքեր, այն է՝ հիշողության 
համա  կարգչային սարքեր, համա կարգչային 
կարծրա սկավառակներ և կիսահաղորդչային 
սկավառակներ համակարգիչների համար (SSD). 
հանովի կարծրա սկավառակների հիման վրա 
պահես տային պատճենման համակարգեր. 
համակարգչային ցանցի հիշող սարքեր, այն է՝  
կարծրա սկավառակավարներ, թվային սկավա-
ռա կավարներ, մեդիա նվագարկիչներ, դատարկ 
թվային տեղեկակիրներ, դյուրատար սկավառա -
կավարներ, կիսահաղորդչային սկավա-
ռակավարներ, ֆլեշ հիշողության քարտեր, 
համա կց ված սկավառակավարներ և համա-
կարգչային ծայրամասային սարքեր տեղում կամ 
հեռահաղորդակցական կապի ցանցերի միջոցով 
կամ ամպային միջավայրում էլեկտրոնային 
տվյալների պահման կամ պահեստային պատճենման 
համար. համակարգչային արտադրանք, որը 
նախա տեսված է տվյալների պահման սարքերից, 
կարծրասկավառակներից, սկավառակավարներից, 
ինչպես նաև տեսամոնիտորների, պրոյեկտորների, 
համակարգիչների և շարժական սարքերի՝ 
պլանշետների, սմարթֆոնների, լեփթոփների 
համակարգչային ծայրամասային սարքերից 
տեքստերի, տվյալների, ձայա- և տեսաֆայլերի, 
թվային պատկերների և մուլտիմեդիային բովանդա-
կության հաղորդման, հոսքային փոխանցման, 
դիտման և վերարտադրման համար․ ինտեգրալ 
սխեմաների չիպեր. ախտորոշման սարքեր ոչ 
բուժական նպատակների համար, այն է՝ սարքեր 
համակարգչային համակարգերի վերլուծության և 
օպտիմալացման համար. վերլուծական սարքեր ոչ 
բուժական նպատակների համար, այն է՝ ինտեգրված 
ապարատային ապահովում, ներկառուցված 
ծրագրային ապահովում և ծրագրային համակարգ 
տվյալների մշակման լայնամասշտաբ կենտրոնների 
կառա վարման և տվյալների վերլուծության, տվյալ-
նեի պահման և տվյալների պահման համակարգերի 
աշխատանքն ապահովելու համար. դատարկ 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. կապի 
դյուրակիր սարքեր, մեդիանվագարկիչներ և 
համակարգչային սարքեր, այն է՝ մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար, 

համակարգչային հիշող սարքեր, համակարգչային 
օպերացիոն համակարգեր և տվյալների ներմուծման 
համակարգչային սարքեր. համակարգչային 
ծրագային ապահովում, ապարատներ և ներ-
կառուցված ծրագրեր էլեկտրոնային տվյալների 
պահման, համաժամացման, վերբեռնման, 
առբերման, ներբեռնման, կառավարման, կազմա-
կերպման, պաշտ պանության, համատեղ օգտա-
գործման և պահեստային պատճենման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
համակարգչային համակարգերի վերլուծության 
և օպտիմալացման համար. համակարգչային 
օպերացիոն համակարգեր. ներկառուցված 
համա կարգչային ծրագրեր համա  կարգչային 
համա  կարգերի և բաղադրամասերի օպտիմալ 
աշխատանքի վերահսկման համար. ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում  համա կարգչային համա-
կարգերի վերլուծության և օպտիմալացման 
համար. համա կարգչային համակարգերի վերլ-
ուծության և օպտիմալացման նպատակով 
կիրառվող ներբեռնվող ծրագրային ապահովում 
շարժական սարքերի համար.  ներբեռնվող 
էլեկտրո նային ուսումնական ձեռնարկներ 
տվյալների պահման սարքերի ոլորտում, 
այն է՝ կարծրասկավառակավարներ, թվային 
սկավառակավարներ, մեդիանվագարկիչներ, 
դատարկ թվային տեղեկակիրներ, դյուրա տար 
սկավառակավարներ, կիսա հաղորդչային սկա-
վառակա վարներ, ֆլեշ հիշողության քարտեր, 
համակցված սկավառակավար ներ և համա-
կարգչային ծայրամասային սարքեր.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ առանց էներգիայի աշխատող 
ֆլեշ հիշողության սարքերի, տեղեկատվական 
կենտրոնների, գերմասշտաբային համակարգչային 
համակարգերի և ամպային հաշվարկման վեր-
լուծության և օպտիմալացման համակարգերի 
համակարգային և օպտիմալացման վեր-
լուծու  թյան տեսքով, ինչպես նաև դրանց հետ 
կապված հետազոտություններ և նախագծում. 
արդյունա բերական հետազոտություններ առանց 
էներգիայի աշխատող ֆլեշ հիշողության սարքերի, 
տեղեկատվական կենտրոնների,  գերմասշտաբային 
համա կարգչային համակարգերի և ամպային 
հաշվարկման վերլուծության և օպտիմալացման 
համակարգերի համակարգային և օպտիմալացման 
վեր լուծության ոլորտում. համա   կարգչային 
ապա րատների և ծրագրերի նախագծում և 
կատարելա գործում. չափաբերում (չափումներ). 
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համա կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում 
(ոչ ֆիզիկական). համա կարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների էլեկտրոնային պահպանում. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. համակարգչային տեխնոլոգիաների 
և ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում. ծրագրային ապահովման և 
ներկառուց ված ծրագրերի սպասարկում. հեռակա 
հասանելիության համակարգչային համակարգերի 
մոնիտորինգ նշված համակարգերի պատշաճ 
աշխատանքի և օպտիմալացման ապա-
հովման համար. տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման (օֆսայթ) ծառայություններ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
սերվերների տեղավորում (հոսթինգ). նյութերի 
փորձարկումներ. ծրագրային ապահովման և 
ներկառուցված ծրագրերի արդիականացում. 
համակարգչային և էլեկտրոնային տվյալների 
պահման ծառայություններ. տվյալներով 
կարծրասկավառակավարների,  կիսահաղորդչային 
սկավառակավարների և համակարգչային պահման 
սարքերի նախագծում, կատարելագործում, 
արդիականացում և սպասարկում. տվյալների 
պահման, տվյալների կառավարման և տեղում 
կամ ամպային միջավայրում էլեկտրոնային 
տվյալների պահեստային պատճենման համար 
համակարգչային ապարատների, ծրագրերի և 
համակարգերի նախագծում, կատարելագործում, 
արդիականացում և սպասարկում.  տեխնիկական 
աջակցություն   տվյալների պահման, տվյալների 
կառավարման և տեղում կամ ամպային միջավայրում 
էլեկտրոնային տվյալների պահեստային 
պատճենման ոլորտում. համակարգչային ծառա-
յություն ներ ամպային պահոցում կամ սարքերի վրա 
պահվող բովանդակությանը կամ մեդիա նյութերին 
մուտքի ապահովման և դրանց խմբավորման 
համար, այդ թվում՝ բաշխված համակարգչային 
սերվերներում կամ շարժական թվային 
էլեկրոնային սարքերում պահվող տվյալներին 
մուտքի ապահովման տեխնոլգիայով վեբ-կայքերի 
տրամադրում. համակարգչային ծառայություններ, 
այն է՝ առցանց ծրագրային ապահովման 
տրամադրում կիրառական ծրագրային ինտեր-
ֆեյսերի համար՝ բովանդա կությանը կամ 
մեդիա նյութերին մուտքի ապահովման, դրանց 
խմբավորման, ստեղծման, կառավարման և 
գործարկման համար՝ ծրագրեր մշակողների 
կողմից դրանց օգտագրծման նպատակով. 

ամպային հաշվարկման ծառայություններ, որոնք 
իրենցից ներկայացնում են ծրագրեր ամպային 
հաշվարկման ցանցերին մուտքի ապահովման 
համար, և ծրագրեր ամպային հաշվարկման 
ծառայություններին մուտքի ապահովման համար. 
ծրագրային հարթակների ծառայություններ, որոնք 
առաջարկում են համակարգչային ծրագրային 
հարթակներ էլեկտրոնային սարքերի, այն է՝ բջջային 
հեռախոսների, պլանշետային համակարգիչների և 
համակարգիչների ամպային պահոցում պահվող 
բովանդակությանը կամ մեդիա նյութերին մուտքի 
ապահովման և դրանց խմբավորման համար.  
համակարգչային ծառայություններ ձայնային 
տվյալների, տեղեկատվության կամ պատկերների 
համար էլեկտրոնային պահոցի տրամադրման 
տեսքով. էլեկտրոնային տվյալների անլար պահման 
ծառայություններ. տվյալների հիմնապաշարների, 
պատկերների և այլ էլեկտրոնային տվյալների  
անլար պահման ծառայություններ:  

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

(210) 20161680
(220) 23.12.2016
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի). թորման միջոցով ստացված սպիրտային 
խմիչքներ. ռոմ. թեքիլա. օղի. գինիներ. լիկյորներ:

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

(210) 20161685
(220) 23.12.2016
(730) «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 
10-րդ շ., թիվ 89 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

--------------
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(210) 20161687
(220) 26.12.2016
(730) Ռիբոք Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. առողջության և ֆիթնես 

ակումբների ծառայություններ:
--------------

(210) 20161697
(220) 28.12.2016
(730) «Լյումի» ՍՊԸ, Երևան, Սևքարեցի Սաքոյի 
փ., 60 բ տուն, AM 
(540) 

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

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

(210) 20161703
(220) 28.12.2016
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US 
(540) 

(511) 
դաս 1. ստուգիչ պատրաստուկներ և ստու-

գաճշտման հեղուկներ լաբորատորիաներում 
օգտա գործվող ախտորոշման սարքերի և սարքա-
վորումների համար. արհեստական պայման ներում 
բժշկական ախտորոշիչ թեստավորման և (կամ) 
վերլուծության համար նախատեսված լաբորատոր 
սարքերի և սարքավորումների ստուգիչ լուծույթներ 
և ստու գաճշտման հեղուկներ. քիմիական 

ռեակտիվն եր լաբորատորիա ներում անցկացվող 
ախտորոշման և (կամ) վերլուծության համար. 
ախտո րոշիչ ռեակտիվներ լաբո րատորիաներում 
օգտա  գործելու համար.

դաս 5. բժշկական ախտորոշիչ ռեակտիվներ. 
թեստավորման պատրաստուկներ բժշկական նպա-
տակ  ներով օգտագործելու համար. ախտորոշիչ 
թեստեր բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար. ազդանյութերով լիցքավորված քարթրիջ-
ներ բժշկական ախտորոշման համար.

դաս 9. լաբորատոր սարքեր և սարքա-
վորումներ, ներառյալ արյան սքրինինգի 
(զանգվածային հետա զոտման) սարքեր և սարքա-
վորումներ.  լաբորատոր վերլուծիչներ արյան, 
օրգանիզմի հեղուկի և (կամ) հյուսվածքների 
չափման, հետազոտման և վերլուծության համար. 
հեմատոլոգիական վերլուծիչներ (ստուգիչ-չափիչ 
սարքավորումներ). կլինիկական քիմիական վեր-
լուծիչներ (ստուգիչ-չափիչ սարքավորումներ). 
իմունալոգիական վերլուծիչներ (ստուգիչ-չափիչ 
սարքա վորումներ). լաբորատոր ավտո մատացված 
սարքեր և սարքավորումներ մոլեկուլային 
հետազոտման համար. նմուշների լաբորատոր 
ընտրման սարքեր և գործիքներ. սեկվենսերներ, 
սպեկտրաչափներ, սենսորներ և համակարգիչներ 
ներառող մոլեկուլային ախտորոշման համակարգեր 
նուկ լեինա թթու ների հաջորդականության, նուկ-
լեինա թթուների, գենետիկական նյութերի, վարա-
կահարուցիչների և (կամ) ախտածին մանրէների 
վերլուծության համար. լաբորատոր սարքեր և 
սարքավորումներ մանրէաբանական սքրինինգի 
(զանգվածային հետազոտման) և նույնականացման 
համար.  համակարգչային ծրա գրային և ապա-
րատային արտադրանք լաբորատոր սարքերի և 
գործիքների, բժշկական ախտորոշման սարքերի 
և գործիքների, հիվանդների բուժման վայրում 
բժշկական ախտորոշման սարքերի և գործիքների 
հետ օգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարա տային արտա դրանք  արյան, 
օրգանիզմի հեղուկի և հյուսվածքների թեստա-
վորման համար. վերալիցքավորվող մարտկոցներ.

դաս 10. բժշկական ախտորոշիչ սարքեր և 
գործիքներ, ներառյալ արյան սքրինինգի (զանգ-
վածային հետազոտման) սարքեր և գործիքներ. 
լաբորատոր վերլուծիչներ արյան, օրգա նիզմի 
հեղուկի և (կամ) հյուսվածքների չափման, հետա-
զոտման և վերլուծության համար. հեմատոլոգիական 
վերլուծիչներ (ստուգիչ-չափիչ սարքավորումներ). 
կլինիկական քիմիական վերլուծիչներ (ստուգիչ-
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չափիչ սարքավորումներ). իմունալոգիական 
վերլուծիչներ (ստուգիչ-չափիչ սարքավորումներ). 
լաբորատոր ավտոմատացված կլինիկական սարքեր 
և սարքավորումներ մոլեկուլային հետազոտման 
համար. նմուշների ընտրման լաբորատոր սարքեր 
և գործիքներ. սեկվենսերներ, սպեկտրաչափներ, 
սենսորներ և համակարգիչներ ներառող մոլեկուլային 
ախտորոշման համակարգեր նուկլեինաթթուների 
հաջորդականության, նուկլեինաթթուների, գենե-
տիկական նյութերի, վարակահարուցիչների և 
(կամ) ախտածին մանրէների վերլուծության համար. 
սարքեր և գործիքներ հիվանդների բուժման վայրում 
բժշկական ախտորոշման համար.  շարժական 
չափիչ սարքեր և սարքավորումներ և միանգամյա 
օգտագործման գործիքներ արյան կլինիկական 
քիմիական թեստավորման և արյան մեջ գլյուկոզի 
պարունակության վերլուծության համար. 

դաս 37. արյան, օրգանիզմի հեղուկի և 
(կամ) հյուսվածքների վերլուծության համար 
նախատեսված սարքերի, սարքավորումների 
և գործիքների տեղակայում, սպասարկում և 
վերա նորոգում. արհեստական պայմաններում 
ախտորոշման լաբորատորիաներին սխալների և 
աշխատանքի խափանումների հեռակա կամ տեղում 
հայտնաբերման և վերացման ծառայությունների 
տրամադրում. լաբորատոր և բժշկական սարքերի 
և սարքավորումների տեղակայում, սպասարկում 
և վերանորոգում. բժշկական ախտորոշման 
սարքերի և սարքավորումների տեղակայում, 
սպասարկում և վերանորոգում. լաբորատոր 
սար քերի և սարքավորումների տեղակայում, 
սպասարկում և վերանորոգում. արհեստական 
պայմաններում ախտորոշման ոլորտում լաբորատոր 
սարքավորումների տեղակայում, սպասարկում և 
վերանորոգում. լաբորատոր ախտորոշման համա-
կարգերի հեռակա մոնիտորինգ.

դաս 42. արհեստական պայմաններում 
ախտորոշման լաբորատոր սարքերի և սարքա-
վորումների, լաբորատոր ավտո մատացված 
համակարգերի և դրանց վերաբերող համա-
կարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանքի  տեխնիկական օժանդակության 
ծառա յություններ. արհեստական պայմաններում 
ախտորոշման բնագավառում օգտագործվող 
լաբորատոր ծրագրային արտա դրանքի  
տեխնիկական սպասարկում. արհեստական 
պայման ներում ախտորոշման լաբորատորիաների 

հեռակա էլեկտրոնային ախտորոշում և 
աշխատանքային անսարքությունների վերացում. 
արհեստական պայմաններում ախտորոշման 
սարքավորումների և ավտոմատացված լաբորատոր 
համա կարգերի աշխատան քի հեռակա էլեկտրո-
նային մոնիտորինգ. արհեստական պայմաններում 
ախտորոշման բնագավառում լաբորատորիական 
և ախտորոշման սարքավորումների տեղեկա-
տվության կառավարման, մոնիտորինգի և 
վերլուծության համար վեբ կայքի միջոցով ծրա-
գրային հարթակի տրամադրում. ծրագրային 
ապահովում որպես (SAAS) ծառայություն, որն 
իրենից ներկայացնում է ծրագրային ապահովում 
արհեստական պայմաններում աշխտորոշման 
բնագավառում տվյալների և տեղեկատվության 
կառավարման համար. տեխնիկական օժանդա-
կության ծառայություններ բժշկական ախտորոշման 
բնագավառում. բժշկական ախտորոշման 
սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում. 
տեխնիկական սպասարկում, այն է ախտորոշման 
լաբո րատոր համակարգերի շահա գործման 
հեռակա մոնիտորինգ.

դաս 44. բժշկական ախտորոշման ծառա-
յություն ներ. արհեստական պայման ներում 
ախ տորոշ  ման ծառայություններ. մոլեկուլյար ախտ-
որոշման ծառայություններ. ախտորոշման և բուժման 
նպատակով բժշկական հետազոտությունների 
անցկացում. հիվանդի բժշկական հետազոտման 
կառավարում, բժշկական ախտորոշման ստացված 
տվյալների և տեղեկատվության կառավարում, 
բժշկական ախտորոշման բնագավառում 
հաշվետվությունների հետևում, վերլուծություն 
և պատրաստում. ախտորոշման նպատակով 
բժշկական թեստավորում, մոնիտորինգ, վեր-
լուծություն ու հաշվետվությունների կազմում. 
բժշկական ախտորոշման բնագավառում 
տեղեկատվության տրամադրում. հիվան դություն-
ների ախտորոշ ման, վերահսկման և բուժման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
խորհրդա  տվություն բժշկական ախտորոշման բնա-
գավառում:

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

(210) 20170002
(220) 09.01.2017
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
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(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ մշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարկիչներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
սիգարներ. սիգարիլներ. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետների գլնակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 
թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռի 
սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. էլեկտրոնային  
սարքեր և դրանց մասեր սիգարետներ կամ 
ծխախոտ տաքացնելու համար: 

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

(210) 20170011
(220) 10.01.2017
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, 170 
տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170020
(220) 11.01.2017
(730) Գարուշ Սևակի Դավթյան, ք. Աբովյան, 
Երիտասարդական  1/4, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գոր ծա  կան և անտառային մթերք ներ. չմշակված 
կամ չվերամշակված hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ 
և սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և 
ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ:

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

(210) 20170023
(220) 12.01.2017
(730) Յուլիա Մանասյան, UA 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամփոր-
դական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի հովա-
նոց   ներ. ձեռնա փայտեր. մտրակներ, լծա  սարքեր 
և թամբագործական իրեր. պարա նոցակապեր, 
սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------
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(210) 20170027
(220) 12.01.2017
(730) Ինթեր Իքեա Սիսթըմզ Բ.Վ., NL 
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեց ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20170031
(220) 13.01.2017
(730) «Կրեատեք» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 31, 
բն.181, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յություններ և դրանց հետ կապված հետազոտու-
թյուններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վեր լուծումն երի և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրա գրային ապա հովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170033
(220) 16.01.2017
(730) «Սոնագրո» ՓԲԸ, ք. Երևան, Միկոյան 
17/2, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20170034
(220) 16.01.2017
(730) «Սոնագրո» ՓԲԸ, ք. Երևան, Միկոյան 
17/2, AM 
(540) 

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

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

--------------
(210) 20170044
(220) 17.01.2017
(730) Մուայադ Ռադվան Ալզայն, SY 
(540) 
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(511) 
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. արևի ժամա-

ցույցներ. զարթուցիչներ. էտալոնային ժամա-
ցույցներ (ազդանշանների տվիչ գենե րատոր). 
էլեկտրական ժամացույցներ. ժամա ցույց ների 
սլաքներ (բացառությամբ ձեռքի ժամա ցույցների). 
ժամացույցների ընթացային մեխանիզմներ. 
ճոճանակներ (ժամագործություն). շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. ժամա ցույցների ապարան-
ջաններ. գրպանի կամ ձեռքի ժամացույցների 
իրաններ. ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամա-
ցույցների ապակիներ։

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

(210) 20170045
(220) 17.01.2017
(730) Մուայադ Ռադվան Ալզայն, SY 
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմե-

տիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. 
պատ րաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար. օճառներ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար։

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

(210) 20170057
(220) 19.01.2017
(730) Արմեն Ղումաշյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տուն 4, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170064
(220) 19.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորան, սննդամթերքով և 

ըմպելիքներով ապահովման ծառայություն:
--------------

(210) 20170065
(220) 19.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

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

(210) 20170066
(220) 19.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

--------------
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(210) 20170067
(220) 19.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

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

(210) 20170068
(220) 19.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

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

(210) 20170086
(220) 24.01.2017
(730) «Ֆլայքոդ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 70, 
բն. 71, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում, 

որը ներառում է  ̀ ծրագրային ապահովման 
ստեղծումը, փոփոխությունների կատարումը, 
փորձարկումը և աջակցումը, պատվիրատուների 
համար կիրառական ծրագրերի ստեղծումը, 
համակարգերի ծրագրային ապահովման, 
կիրառական ծրագրերի, տվյալների 
հիմնապահեստների, վեբ կայքերի կառուցվածքի 

ու բովանդակության մշակումը և (կամ) մշակման և 
գործարկման համար անհրաժեշտ մեքենայական 
հրամանների ստեղծումը, ծրագրային ապահովման 
սարքաբերումը  ̀ որոշակի գործառույթների 
իրականացման համար մշակված կիրառական 
ծրագրերի վերափոխումը և հարմարեցումը 
պատվիրատուների տեղեկատվական համակարգի 
միջավայրին, խորհրդատվական գործունեություն 
համա կարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում, 
որը ներառում է  ̀ համակարգչային տեխնիկական 
միջոցների, ծրագրային ապահովման և կապի 
տեխնոլոգիաների ինտեգրված համակարգչային 
համակարգերի մշակումը և նախագծումը, 
օգտ վողների ուսուցման հետ կապված ծառա-
յությունները,համակարգչային համա կարգերի 
կառավարման գործունեություն, որը ներառում է` 
ներ ցանցային կառավարումը և պատվիրատուների 
համար համակարգչային համակարգերի ստեղծումը 
և (կամ) տվյալների մշակման տեխնիկական 
միջոցների սպասարկումը և աջակցման այլ  
ծառայությունները, տվյալների մշակում, ցանցում 
տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից 
գործունեություն, որը ներառում է  ̀ ցանցում 
կայքերի տեղաբաշխման ենթա կառուցվածքների 
ապահովումը, տվյալների մշակումը (օգտա-
գործողների կողմից տրամադրված կամ բնօրինակ 
ծրագրերի կիրառմամբ տվյալների լրիվ մշակումը, 
տվյալների ավտոմատացված մշակումն ու 
ներանցումն ապահովող ծառայությունները, 
ներառյալ̀  տվյալների հիմնա պահեստների 
կառա վաման ծառայությունները) և հարակից 
ծառայությունները, կայքերի տեղաբաշխման հետ 
կապված մասնագիտացված ծառայությունները 
(hosting service)̀  ինտերնետ ցանցում կայքերի 
տեղաբաշխում (Web hosting), տվյալների հոսընթաց 
փոխանցում (չբաժանված ըստ փաթեթների) կամ 
կիրառական ծրագրերի տեղաբաշխում, ծրագրային 
եւ ապարատային ռեսուրսների գործարկում, 
ընդհանուր ժամանակի տար անջատման ռեժի-
մում գործող կենտրոնական (համընդհանուր)  
համակարգչի միջոցով օգտվողների սպասարկում, 
վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ, 
որոնք ներառում են  ̀ գոր ծողություններ կապված 
վեբ-կայքերի հետ  ̀ որոշակի ձևւաչափով 
ինտերնետում տեղադրված տվյալների ծավալուն 
հիմնապահեստների ձեւավորման և  սպասարկման 
համար որոնման համակարգերի կիրառում` 
հաս ցեներով կամ բովանդակությամբ հեշտ և 
հասանելի որոնում կազմակերպելու նպատակով, 
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գործողություններ կապված այլ վեբ-կայքերի հետ, 
որոնք գործում են որպես ինտերնետի պորտալ, 
ինչպես, օրինակ, պարբերաբար թարմացվող 
տեղեկատվություն ապահովող լրատվական 
կայքերը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում կրթական, հետազոտական ծրագրերի 
իրականացում:

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

(210) 20170088
(220) 24.01.2017
(730) Անհուեյ Էնքորթիչ Ավտո Փարթս Քո., 
ԷլԹիԴի., CN 
(540) 

(511) 
դաս 12. կցորդիչներ ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցների համար. ավտոմեքենաների 
շասսիներ. ատամնավոր փոխանցիչներ 
ցամաքային տրան սպորտային միջոց ների համար. 
կցորդիչ ների ագույցներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. սռնիներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. շարժիչներ 
ցամա քային տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. մեղմիչներ ավտոմոբիլների 
համար. շարժա հաղորդման տուփի լիսեռներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակային կոճղակներ ավտոմոբիլների համար. 
տրանսպորտային միջոցների անվակունդեր. 
շարժաձողեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար (բացառությամբ մոտորների 
և շարժիչների մաս կազմողների). մեղմիչ 
զսպանակներ տրանս պորտային միջոցների 
համար. հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. 
արգելակային սկավառակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար:

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

(210) 20170089
(220) 25.01.2017
(730) «Խոհանոց» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր, 1-ին 
նրբ., շ. 22, բն. 10, AM 
(540) 

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիք ներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատ  րաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 35. առևտուր:
--------------

(210) 20170090
(220) 25.01.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտագործելու արդյունաբերական և 
գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակ մարող բաղա դրություններ. քիմիական 
նյութեր պատ րաստուկ ներ մետաղների զոդման և 
մխման համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող 
նյութեր արդյունաբերական նպատակներով օգտա-
գործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածատող, 
սևեռա կայող նյութեր, չմշակված բնական խեժեր. 
թերթավոր և փոշենման մետաղներ գեղա-
նկարչության, գեղազարդման նպատակների և 
գեղարվեստական տպագրության համար.

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

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմ արարական աշխա-
տանք ների համար. լուսանկարներ. թղթա գրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստ մասսայե թերթեր, ժապավեներ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ. 
ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. մանածագործական 
կամ սինթետիկ նյութերից վրանածածկեր. 
առագաստներ. պարկեր, առանց փափեթավորման 
փոխադրման և պահպանման համար. խծուծման 
նյութեր, բացառությամբ թղթից, ստվարաթղթից, 
ռետինից և պլաստմասսայից պատրաստվածների. 
մանածագործական թելքահումքից նյութեր և դրանց 
փոխարինիչներ.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդությունների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազոտությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
(այդ թվում՝ իրավաբանական հետազոտություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով. դատարանում իրավունքների ներ-
կայացում. միջնոր դություն վեճերը լուծելու հարցում. 
վեճերի այլընտրանքային (արտա դատարանային) 
լուծման ծառայություններ). անվտան  գության ծառա-
յություններ գույքի և  անհատ ների պաշտպանության 
համար (այդ թվում՝ խորհրդա տվություն անվտան-
գության հարցերով. ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
ձեռնարկությունների անվտանգության վիճակի 
ստուգում:

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

(210) 20170091
(220) 25.01.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտագործելու արդյունաբերական և գիտական 
նպատակներով, լուսա նկարչության, գյուղա-
տնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր պատրաստուկներ մետաղների զոդման և 
մխման համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող 
նյութեր արդյունա բերական նպատակներով օգտա-
գործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածատող, 
սևեռակայող նյութեր, չմշակված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ 
գեղանկարչության, գեղազարդման նպատակների 
և գեղարվեստական տպագրության համար.
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դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարարական 
մետաղյա նյութեր. շարժական մետաղյա 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ էլեկտրական 
սովորական մետաղյա ճոպաններ և լարեր. 
մետաղյա և երկաթակապ փոքր իրեր. մետաղյա 
բեռնարկղեր պահպանման և փոխադրման համար. 
անկիզելի պահարաններ.

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

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

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ. 
ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. մանածագործական 
կամ սինթետիկ նյութերից վրանածածկեր. 
առագաստներ. պարկեր, առանց փափեթավորման 
փոխադրման և պահպանման համար. խծուծման 
նյութեր, բացառությամբ թղթից, ստվարաթղթից, 
ռետինից և պլաստմասսայից պատրաստվածների. 
մանածագործական թելքահումքից նյութեր և դրանց 
փոխարինիչներ.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37.  շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդությունների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյու նաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
(այդ թվում՝ իրավաբանական հետազոտություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով. դատարանում իրա վունքների ներկա-
յացում. միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում. 
վեճերի այլընտրանքային (արտա դատարանային) 
լուծման ծառա յություններ). անվտանգության 
ծառայություններ գույքի և անհատ ների 
պաշտպանության համար (այդ թվում՝ խորհրդա-
տվություն անվտանգության հարցերով. ֆիզիկական 
անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
ձեռնարկությունների անվտանգության վիճակի 
ստուգում: 

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

(210) 20170092
(220) 25.01.2017
(730) «Ավիատրանս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. ավիափոխադրումներ. ներգնա և 

արտագնա զբոսաշրջություն.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20170093
(220) 25.01.2017
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
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(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատ րաստման այլ բաղադրանյութեր։

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

(210) 20170098
(220) 27.01.2017
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումն եր. կենսաբանորեն 

ակտիվ հավելումն եր. դիետիկ հավելումներ:
--------------

(210) 20170099
(220) 27.01.2017
(730) «Բոնուսս» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ, 
Բագրատունյաց փ., 18, 111, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա  բուժական պատ րաստուկներ. 
հիգիե նիկ պատ րաստուկներ բուժա կան նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումն եր մարդկանց և կենդա նիների համար. 
սպեղա նալաթեր, վիրա կապման նյութեր. 

ատամնա  լց ման և ատամն երի ծեփա  պատ  ճեն ներ 
պատ   րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկ  ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170100
(220) 27.01.2017
(730) «Ավաս» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ 
թաղ., շ. 32, բն. 32, AM 
(540) 

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

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

դաս 35. մեծածախ կամ մանրածախ վաճառքի 
ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապա հովման ծառայություններ:

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

(210) 20170102
(220) 27.01.2017
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 21, տուն 22, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերամշակված hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ 
և սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և 
ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170103
(220) 27.01.2017
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(540) 

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

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

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

(210) 20170106
(220) 30.01.2017
(730) «Կոնցեպտ 5» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Փափազյան 16Ա, բն. 24, AM 
(540) 

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20170108
(220) 30.01.2017
(730) Մհեր Մարգարյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
161, բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. ռադիոծրագրերի հեռարձակում:

--------------
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(210) 20170109
(220) 30.01.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման 
Հովակիմյան, Երևան, Նոր Նորք, 1-ին զանգվ., 
Սաֆարյան 1/2, AM 
(540) 

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր:

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

(210) 20170110
(220) 31.01.2017
(730) Արտավազդ Վլադիմիրի Բադալյան, 
Երևան, Լվովյան 19, բն. 41, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

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

(210) 20170111
(220) 31.01.2017
(730) Արթին-Անտրանիկ-Հարրի Ղազալյան, ք. 
Էջմիածին, Վազգեն Ա փ., բն.48 բ/22, AM 
(540) 

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

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված  
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերամշակված hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջա րեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ 
և սերմեր. կենդանի կենդանիներ.  կերեր և 
ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

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

(210) 20170112
(220) 31.01.2017
(730) Ռազմիկ Արշակի Մինասյան, Երևան, 
Նալբանդյան 25ա, բն. 63, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. արագ սննդի սպասարկման ծառա-

յություն:
--------------
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(210) 20170114
(220) 31.01.2017
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170115
(220) 31.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

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

(210) 20170116
(220) 31.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

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

(210) 20170117
(220) 31.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170118
(220) 31.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170119
(220) 31.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170120
(220) 31.01.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170123
(220) 31.01.2017
(730) «Հասմիկ և եղբայրներ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի 
մարզ, գյուղ Վարդաձոր, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20170124
(220) 01.02.2017
(730) «Ռուբին-օլիմպիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Բարբյուսի 67, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170125
(220) 01.02.2017
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170126
(220) 01.02.2017
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 

(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

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

(210) 20170127
(220) 01.02.2017
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

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

(210) 20170131
(220) 01.02.2017
(730) Արա Ավետիսյան, Երևան, Վրացական 
4-րդ նրբ., շ. 7, բն. 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկյա և արծաթյա զարդեր:

--------------
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(210) 20170132
(220) 01.02.2017
(730) «Կոնտինենտալ Բրենդս» ՍՊԸ, US 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170133
(220) 01.02.2017
(730) «Կոնտինենտալ Բրենդս» ՍՊԸ, US 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170134
(220) 01.02.2017
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ. սորբեթ (սառեցված 

աղանդեր). սառեցված հրուշակեղեն:
--------------

(210) 20170135
(220) 01.02.2017
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ. սորբեթ (սառեցված 

աղանդեր). սառեցված հրուշակեղեն: 
--------------

(210) 20170136
(220) 01.02.2017
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ. սորբեթ (սառեցված 

աղանդեր). սառեցված հրուշակեղեն: 
--------------

(210) 20170138
(220) 01.02.2017
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, 
US 
(540) 

(511) 
դաս 9. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ 

սխեմաներ. ծրագրավորվող տրամաբանական 
սարքեր. միկրոպրոցեսորներ:

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

(210) 20170139
(220) 01.02.2017
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, 
US 
(540) 

(511) 
դաս 9. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ 

սխեմաներ. ծրագրավորվող տրամաբանական 
սարքեր. միկրոպրոցեսորներ: 

--------------
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(210) 20170140
(220) 01.02.2017
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
--------------

(210) 20170141
(220) 01.02.2017
(730) ԶեթԷյչԷս ԱյՓի Ուորլդուայդ Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի), օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բնական 
բուրավետարարներով օղի, օղու հիմքով ըմպելիքներ 
և կոկտեյլներ:

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

(210) 20170142
(220) 01.02.2017
(730) «Իննովա մեդ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 
Երևանյան 1/24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնա բուժական ծառայություններ. մարդկանց 
և կենդա նիների հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ:

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

(210) 20170143
(220) 01.02.2017
(730) «Մագմա պլյուս» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 
Գիտավան ՖՀԻ 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). 

ացետոն.
դաս 3. օդի բուրավետիչներ. ժավելաջուր. 

անուշաբույր ջուր. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների, մաքրման համար. օճառներ. 
գործվածքների երանգները վերականգնող օճառներ. 
պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ լվանալիս 
սպիտակեղենը փափկացնելու համար. պատ 
րաստուկներ լվացքի համար. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
շամպուններ:

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

(210) 20170144
(220) 02.02.2017
(730) Ժաննա Մարգարյան, Երևան, Արամի 48, 
բն. 55, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ՝ մասնավորապես 
ռեստորանների, սրճարանների  ծառայություններ. 
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ժամա նակավոր բնակատեղով ապահովում՝ մասնա-
վորապես հյուրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20170145
(220) 02.02.2017
(730) Ֆելիքս Դանիելյան, Երևան, Թումանյան 
12, բն. 38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմ արարական աշխա-
տանք  ների համար. լուսա նկարներ. թղթա գրենա-
կան և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստ մասսայե թերթեր, ժապավեներ և 
տոպրակներ փաթեթա վորման և կապոցավորման 
համար. տառա շարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յու թյուն ներ և դրանց հետ կապված հետազոտու-
թյուն ներ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վեր լուծումների և հետա զոտությունների ծառայու-
թյուններ. համա կարգչային ապարատների և ծրա-
գրային ապա հովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170146
(220) 03.02.2017
(730) Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170147
(220) 03.02.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիանա 
Գրիգորյան Մելիքի, Երևան, Նոյի թաղ., տուն 
98, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. հոգեբանական խորհրդատվություն, 

սննդի և ապրելակերպի վերաբերյալ ցուցումների 
տրամադրում:

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

(210) 20170148
(220) 03.02.2017
(730) Էդուարդ Կարենի Քանքանյան, Երևան, 
Սարյան 29, բն. 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում 

և զարգացում:
--------------

(210) 20170153
(220) 06.02.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Քերոբյան 
Խոսրովի, Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ, Վ. 
Սարգսյան 1, փակուղի 1, շ. 20, բն. 17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթա վորում և պահպանում. 
ճանա պար հորդությունների կազմակերպում, 
մասնավորապես՝ ավիա փոխադրումներ, ավտո-
տրանսպորտի կայանատեղերի վարձույթ, 
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում, ճանա պար հորդությունների երթուղի-
ների ամրագրում, տրանսպորտային միջոց ների 
ամրագրում, ապրանքների տեղ հասցնում, 
կրուիզների կազմակերպում, ճանապարհորդու-
թյունների կազմակերպում, տրանսպորտային 
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ծառա յություններ, տուրիստական գործա կալու-
թյունների ծառայություններ (բացառությամբ 
հյուրա նոցներում և պանսիոնատներում տեղերի 
ամրագրման), տուրիստական էքսկուրսիաներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170154
(220) 06.02.2017
(730) «Կվադրա-իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Նա լբան-
դյան 25ա/56, AM 
(540) 

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

փոխարինիչներ.
դաս 35. գործերի կառավարում գործարա-

րության ասպարեզում. 
դաս 37. սարքավորումների տեղակայում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապա հովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20170155
(220) 06.02.2017
(730) «Կռունկ տպագրատուն» ՍՊԸ, Էջմիածին, 
Մաշտոց 6/35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեներ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր:

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

(210) 20170158
(220) 06.02.2017
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, սորբեթ (սառեցրած 

աղանդեր). սառեցված հրուշակեղեն:
--------------

(210) 20170159
(220) 07.02.2017
(730) «Թրավել թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 
23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

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

(210) 20170160
(220) 07.02.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս34. ծխախոտային արտադրանք:

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

(210) 20170161
(220) 07.02.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք:

--------------
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(210) 20170166
(220) 08.02.2017
(730) «Գլոբալ ԷյԷմ» ՍՊԸ, Երևան, Փ. Բյուզանդի 
1/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսա նկարչական, կինեմատո գրաֆիական, 
օպտիկա կան, կշռման, չափման, ազդա նշանման, 
հսկ ման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա կանության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկա վառակներ, DVD-
ներ և տեղեկա տվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքա վորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ-
մարիչներ. պայու սակներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար. սմարթֆոնների պատյաններ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS).

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամփոր-
դական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի հովանոցներ. 
ձեռնա փայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր. պարա  նոցակապեր, 
սանձա  փոկեր և հագուստ կենդանիների 
համար. դրամա պանակներ, քսակներ, կրեդիտ 
քար տերի պատյաններ (դրամա պանակներ). 
պայուսակներ, տուրիստական պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ, ճամփորդական պայու-
սակներ, ճամփորդական կաշվե պայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա), կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե 
պայուսակներ կամ տուփեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրա գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170171
(220) 09.02.2017
(730) Տրոիկաա Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատ րաստուկներ:
--------------

(210) 20170175
(220) 09.02.2017
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Դոնսկոյ տաբակ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգա րետների 
պապիրոսա թուղթ. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
վառիչներ ծխողների համար. ծխախոտի քսակներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. լուցկու տուփեր.  
կայծքարեր. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
մուշտուկներ սիգարների համար. մուշտուկներ 
սիգարետների համար. սիգարետի մուշտուկների 
ծայրապանակներ. սիգարների և սիգարետների 
համար մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխա խոտի համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. ծխամորճերը մաք-
րելու հարմարանքներ. էլեկտրոնային սիգարետ ներ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
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ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. լուցկու բռնիչներ. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծամելու ծխախոտ. քթախոտ. ծխա-
խոտա տուփեր. ծխելու խոտաբույսեր. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգա րետները, ծխա -
խոտերը փաթաթելու համար. ֆիլտրեր սիգարետ-
ների համար. ծխագլանակի պարկուճների առանց 
ծխախոտի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար:

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

(210) 20170176
(220) 09.02.2017
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

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

(210) 20170194
(220) 10.02.2017
(730) «4յու.ԷյԷմ» ՍՊԸ, Երևան, Փ. Բյուզանդի 
1/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առցանց մեծածախ կամ մանրածախ 

վաճառք, բացառությամբ բջջային հեռախոսների 
լրակազմող մասերի և դետալների վաճառքից. 
առցանց վաճառատեղի տրամադրում գնողներին 
և ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. ապրանքների առաքում. ապրանքների 

պահպանում:
--------------
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K9/00           3080  A

G01R 27/00        3081  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23G3/00            480 U

B05D 1/00           481  U

B25B13/00           482 U

G01 C5/00           483 U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1840
Արդյունաբերական նմուշի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 380S
73 (1) Իրավատեր  Դավիթ Զուև, Հակոբ 
Թումանյան, ՌԴ, ք. Նոյաբրսկ, Նագոռնի պ., 
տուն 9, Երևան, Սուվորովի փող. 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Վադիմ Չեկին 
Օլեգի, Շլիսելբուրգսկիյ պր-տ 34/4, 152, RU
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի, 
արդյունաբերական նմուշի իրավունքի 13%-ը:
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                       Հանրապետություն
Գրանցված է                        25.01.2017

_____________________

Գրանցում No 1841
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19044
73 (1) Իրավատեր  Գուրգեն Հովակիմյան, ՀՀ, 
ք. Սպիտակ, Շվեյցարական թաղ., տուն 84, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մանուշակ 
Մելիքյան, ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. 
Նորատուս, Գ. Լուսավորիչի փ. 8 նրբ.3տ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.01.2017

_____________________

Գրանցում No 1842
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 491965, 20983, 15660, 
1097368, 15378, 542032
73 (1) Լիցենզատու Աքքոր, 82 rue Henri 
Farman, 92130 Issy-Les-Moulineaux, France, FR
73 (2) Լիցենզառու  ՕՕՕ «Ռաշն Մենեջմենթ 
Հոթել Քամփնի», Moskva, ul. Taganskaya, 17/23, 
109147, Russian Federation, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.01.2017

_____________________

Գրանցում No 1843
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19434, 19435
73 (1) Լիցենզատու  «Շեն Հոլդինգ» ՓԲԸ, 
Երևան, Շիրակի 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, 
Կոտայք, Նոր Հաճն, Չարենցի փ., 8 ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         31.01.2017

_____________________

Գրանցում No 1844
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12366
73 (1) Իրավատեր  Վեսթել Դայանիքլի 
Թուքեթիմ Մելարի Փազարլամա Ա. Ս., 34310 
Istanbul Avcilar, Zorlu Plaza, TR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վեսթել Դիս 
Թիքարեթ Ա.Շ., 34310 Istanbul Avcilar, Zorlu 
Plaza, TR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է              03.02.2017

_____________________
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Գրանցում No 1845
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25187, 21435
73 (1) Իրավատեր  «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, Վայոց 
ձորի մարզ, գ. Աղավնաձոր, փ. 30, տուն 3
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մաթևոսյան 
Վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գ. Աղավնաձոր
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        03.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1846
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No IR 953121

73 (1) Ենթալիցենզատու  «Ռարիտաս Տերա» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, 125047, Moscow, 4-ya Tverskaya-
Yamskaya Street, h. 16, bldg. 3, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Անկախ 
լաբորատորիա ԻՆՎԻՏՐՈ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն, 
125047, Moscow, 4-ya Tverskaya-Yamskaya Street, 
h. 16, bldg. 3, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      29.12.2017
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       07.02.2017

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2012                19.07.2016

2295               27.07.2016

2698      20.07.2016

2971      03.07.2016

2965               07.07.2016

2966               07.07.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2967      07.07.2016
2968      07.07.2016
2970      27.07.2016
2991       20.07.2016
3002      30.07.2016
3007      10.07.2016
2698      20.07.2016
2971       03.07.2016
2965      07.07.2016
2966      07.07.2016
2967      07.07.2016
2968      07.07.2016
2991      20.07.2016

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   428U         06.07.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

     157S               25.07.2016
     170S           31.07.2016
     256S           24.05.2016

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված 
որոշումների մասին

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

Ապրանքային նշանը գրանցելու մասին որոշում.

(210)  Հայտի №  20161113
(220)  Հայտի ներկ. թվ 30.08.2016
(730)  Հայտատու՝  Անհատ ձեռնարկատեր Ռուբեն Գալստյան Ստեփանի, AM 
       ք. Երևան, Աղբյուր Սերոբ 11, բն. 6 
(540)  Ապրանքային նշան՝ 

 
_____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2017.01 (11) 3080 (13) A
A61K9/00

(21) AM20160104 (22) 31.10.2016
(72) Гагик Нерсисян (AM), Ваче Токмаджян (AM), 
Геворг Веранян (AM), Арутюн Баюнц (AM) 
(73) «Шушинский Технологический Университет» 
фонд, НКР, г. Шуши, Ашот Бекори 4 (AM), ЗАО 
“Институт водных проблем и гидротехники 
имени академика И.В. Егиазарова”, 0047, 
Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Мазь комбинированного действия
(57) Изобретение   относится    к   области   меди-
цины,  в частности, к мазям комбинированного 
действия.

Мазь содержит облепиховое масло, пче-
линый воск, прополис,  спермацет, оливковое 
масло и  масло какао, при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: облепиховое 
масло – 6,0-7,0; пчелиный воск – 3,0-4,0; 
прополис –  14,0-15,0; спермацет – 3,0-4,0, 
оливковое масло – 65,0-70,0 и  масло какао – 
3,0-4,0. 

Повышается эффективность лечения.
_____________________

(51) 2017.01 (11) 3081 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20160110 (22) 10.11.2016

(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM) 
(54) Способ определения информативного 
параметра дифференциального емкостного 
преобразователя
(57) Согласно способу преобразователем 
образуют измерительную цепь. Общую обкладку 
преобразователя подключают к общему проводу 
измерительной цепи. Между общим зажимом 
двухпозиционного переключателя и источником 
переменного тока включают опорный резистор. 
Чувствительные элементы преобразователя 
посредством источника переменного тока 
и переключателя поочередно питают 
переменным током. В качестве выходного 
сигнала измерительной цепи измеряют угол 
сдвига фаз между напряжениями выводов 
опорного резистора по отношению к общему 
проводу в двух положениях переключателя. 
Информативный параметр преобразователя 
определяют посредством соответствующей 
формулы.

Повышается точность определения инфор-
ма тивного параметра дифференциаль ного 
емкостного преобразователя, 2 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01 (11) 480 (13) U
A23G3/00

(21) AM20160111U (22) 15.11.2016
(72) Тигран Месропян (AM) 
(73) Тигран Месропян, 0009, Ереван, Байрони 
1/1, кв. 13 (AM) 
(54) Конфета
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к конфетам. 

Конфета содержит сусло, порошок какао, 
лимонную кислоту, сорбиновую кислоту, сульфит 
калия, плоды орехоплодных культур, агар-агар и 
пищевую добавку, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: сусло - 70,0-85,5, порошок 
какао - 14,5-15,5, лимонная кислота - 1,0-3,5, 
сорбиновая кислота - 0,1-1,5, сульфит калия - 
0,1-1,5, плоды орехоплодных культур - 1,0-10,5, 
пищевая добавка - 0,1-2,5 и агар-агар 1,0-2,0. 
В качестве сусла конфета включает фруктовое 
или ягодное сусло. В качестве фруктового 
сусла - смесь фруктового сока или видов сока, 
муки или крахмала, сахарного песка или меда, 
при соотношении  (1-1,5):(0,5-0,7):(0,5-0,7). В 
качестве фруктового сусла взято абрикосовое, 
персиковое, виноградное, апельсиновое, 
ананасовое, вишневое, гранатовое, яблочное, 
грушевое, черешневое или сливовое сусло. 
В качестве ягодного сусла взято малиновое, 
ежевичное, кизиловое, шиповниковое или 
клубничное, в качестве плодов орехоплодных 
культур - плоды орехоплодных культур, 
обработанные 5,0-10% соляным раствором. 
Пищевая добавка – смесь корицы, 
кардамона, ванилина и гвоздики, взятых в 
соотношении  1:1:1:1. Расширяется ассортимент 
конфет.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 481  (13) U
B05D 1/00

(21) AM20160030U (22) 05.04.2016
(72) Арсен Асрян (AM) 
(73) Арсен Асрян, 0014, Ереван, Ширванзаде 9, 
кв. 4 (AM) 

(54) Способ получения изображения на несу-
щей поверхности
(57) Полезная модель относится к фотографии, 
в частности, к способом получения изображения 
на несущей поверхности.

На поливиниловой самоклеющейся 
пленке плоттерным разрезанием получают 
изображение, посредством монтажной 
пленки изображение передают на несущую 
поверхность и приклеивают. Изображение 
на поливиниловой самоклеющейся пленке 
выполнено по векторным контурам. Несущая 
поверхность – стекло. После приклеивания, 
части изображения, ограниченные векторными 
контурами, удаляются. На этой части стекла 
наносят клей, затем наносят люминофорный 
порошок, после сушки которого удаляется 
остальная часть изображения.

Расширяется ассортимент фотографий, 
дающих свет в темноте.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 482  (13) U
B25B13/00

(21) AM20150101U (22) 03.08.2015
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Гаечный ключ
(57) Полезная модель относится к ручным 
инструментам, в частности, к гаечному ключу.

Гаечный ключ имеет рукоятку, на каждом 
конце которой зафиксировано по одной муфте 
с рабочими головками разных диаметров. 
Рукоятка выполнена в виде усеченного конуса в 
центре, а на концах - в виде двух прямоугольных 
призм с квадратным сечением разных размеров 
и округлёнными краями. На одной грани 
призмы выполнена цилиндрическая полость, 
с установленным в ней подпружиненным 
шариком. Центральная часть муфты выполнена 
в виде призмы с округленными гранями, а на 
концах муфта имеет гаечный ключ с рабочими 
головками разных диаметров. Муфта по 
длине своей оси имеет продольное отверстие 
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квадратного сечения, сечение центральной 
части которого меньше сечения начальной 
части и на гранях которого имеются по одному 
эллипсоидному сегмент-образному углублению, 
с возможностью фиксации в каждом из 
них подпружиненного шарика. В вариантах 
исполнения, муфта имеет многомерные гаечные 
головки разных видов, при этом, они также 
могут быть выполнены с открытыми концами.

Обеспечивается возможность отвинчивания 
гаек разных размеров и видов, увеличиваются 
функциональные возможности инструмента, 70 
ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 483 (13) U
G01 C5/00

(21) AM20160090U (22) 20.09.2016
(72) Фрунзик Паликян (AM) 
(73) Фрунзик Паликян, 0060, Ереван, Аван, 
Даниел Варужан кв.4, кв. 50 (AM) 

(54) Гидронивелир
(57) Полезная модель относится к измеритель-
ной технике, в частности, к геодезическим 
измерительным приборам.

Гидронивелир имеет  заполненный 
электропроводной жидкостью сосуд, жестко 
прикрепленную к верхнему краю сосуда первую 
измерительную головку и блок обработки 
результатов измерения. Параллельно к первой 
измерительной головке к блоку обработки 
результатов измерения соединена вторая 
измерительная головка. В сосуде размещен 
свободно плавающий поплавок, который 
изготовлен из материала имеющего низкий 
коэффициент тепловой расширяемости. 
Первая измерительная головка расположена 
с возможностью измерения расстояния до 
свободной поверхности жидкости, а вторая 
головка с возможностью измерения до 
расстояния верхней поверхности поплавка.

Повышается точность измерений, 2 ил.
_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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