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

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

(51) 2019.01 (11) 3290 (13) A
A61L 2/00
D21H 25/00

(21) AM20190003 (22) 21.01.2019
(72) Արմեն Սահակյան (AM), Գայանե Էլիազյան 
(AM), Լուսինե Մարգարյան (AM), Արմինե 
Պարոնիկյան (AM), Խաչատուր Սահակյան (AM) 
(73) «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի 
անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Մաշտոցի 53 (AM) 
(54) Գրադարանային ֆոնդերն ախտահանող 
բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է ախտա հա-
նող բաղադրանյութերին, մասնա վորա-
պես՝  գրադարանային ֆոնդերն ախտա հանող 
բաղադրանյութերին:

Գրադարանային ֆոնդերն ախտահանող 
բաղադրանյութը ներառում է Կոչիի ուրցի 
եթերայուղ, արծաթատերև տարկավանի 
եթերայուղ, նեղատերև հազարատերևուկի 
եթերայուղ,  բլդրղան Սոսնովսկու եթերայուղ, 
ուրցադաղձի եթերայուղ, մարիամխոտի 
եթերայուղ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).  Կոչիի 
ուրցի եթերայուղ` 10,0-18,0, արծաթատերև 
տարկավանի եթերայուղ` 16,0-18,0, 
նեղատերև հազարատերևուկի եթերայուղ` 
16,4-18,0,  բլդրղան Սոսնովսկու եթերայուղ` 
16,4-18,0, ուրցադաղձի եթերայուղ` 16,4-18,0, 
մարիամխոտի եթերայուղ` 16,4-18,0:

Ընդլայնվում է գրադարանային ֆոնդերն 
ախտահանող բաղադրանյութերի տեսականին։  

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 497  (13) S 
(21) 20180050  (22) 22.11.2018
(72) Ստեփան Ազարյան (AM) 
(73) «Իբարի» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Մրգի տեսքով տարաներ (12 տարբերակ)
(55) 
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____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20180320 (111) 28767
(220) 06.03.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 06.03.2028
(730) «Սիս ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

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

____________________

(210) 20180497 (111) 28768
(220) 30.03.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 30.03.2028 
(730) Շկոդա Աուտո ա.ս., CZ 
(442) 16.05.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. գրառված բովանդակություն 

(համակարգչային ծրագրեր, տվյալներ և 
տեղեկատվություն). տեղեկատվական և ձայնա-
տեսային սարքավորանք. նավա գնացական, 
հսկման, կառավարման, հետևման, նշանա-
ռության և քարտեզագրության սարքավորանք. 
չափման, հայտնաբերման, հսկողության 
և դիտարկման գործիքներ, ցուցիչներ 
և կառավարման միջոցներ. գիտական 
հետազոտություններ և լաբորատոր սարքեր. 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում տրանսպորտային 
ծառայությունների կոորդինացման (համա-
կարգման) համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում տրանսպորտային 
ծառայությունների ստացման, տրամադրման 
և պատվիրման համար. նավագնացական 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում օպերատորների 
(քարշերինգի ծառայություններ տրամադրող 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ընկերությունների) և ավտոմեքենաների 
ուղևորների, ինչպես նաև հնարավոր 
ուղևորների կողմից ավտոմեքենաների 
համատեղ վարման համար. համակարգ-
չային ծրագրային ապահովում առաքման 
ծառայությունների կոորդինացման (համա-
կարգման), որոնման և ընտրման համար. 
շարժական, բջջային կիրառական ծրագրային 
ապահովում և հավելվածներ տրանսպոր-
տային ծառայությունների կոորդիանացման 
(համակարգման) համար. շարժական, 
բջջային կիրառական ծրագրային ապահովում 
և հավելվածներ նավագնացության համար. 
շարժական, բջջային հավելվածների տեսքով 
ծրագրային ապահովում օպերատորների 
(քարշերինգի ծառայություններ տրամադրող 
ընկերությունների) և ավտոմեքենաների 
ուղևորների, ինչպես նաև հնարավոր ուղևորների 
կողմից ավտոմեքենաների համատեղ վարման 
համար. բոլոր վերը թվարկված ապրանքները 
վերաբերում են ավտոմեքենաներին.

դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 
կցամասեր և պարագաներ` բոլորն ընդգրկված 
սույն դասում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական ծառայություններ. դրամավարկային 
գործառնություններ. ֆինանսական վար-
ձակալություն. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում և հովանավորություն. գնա-
հատման ծառայություններ. ապահովագրման 
միջնորդություն. խորհրդատվություն ֆինան-
սական հարցերով. բանկային ծառա-
յություններ. վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. բոլոր վերը 
թվարկված ծառայությունները վերաբերում են 
ավտոմեքենաներին.

դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորո գում 
և տեխնիկական սպասարկում և գործունեու-
թյուն, բոլոր վերը թվարկված ծառայությունները 
վերաբերում են ավտոմեքենաներին.

դաս 38. տվյալների էլեկտրոնային 
հաղորդում, էլեկտրոնային կապ. բոլոր վերը 
թվարկված ծառայությունները վերաբերում են 
ավտոմեքենաներին.
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դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ուղևորությունների կազմակերպում. քարշա-
կում. տաքսի ծառայություն, ավտոմոբիլային 
փոխադրումներ, տրանսպորտի լոգիստիկա. 
տրանսպորտային միջոցների, հատկա-
պես ավտոմեքենաների վարձույթ. 
ուղևորային փոխադրումներ. միջնորդություն 
տրանսպորտային ծառայությունների հար-
ցում. տեղեկատվություն երթևեկության 
վերաբերյալ. ավտոհամակազմի կառավարում 
և հսկում նավագնացական սարքավորանքի 
և տեղորոշման սարքավորանքի միջոցով 
(տրանսպորտային ծառայություններ). բոլոր 
վերը թվարկված ծառայությունները վերաբերում 
են ավտոմեքենաներին։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180814  (111) 28769
(220) 24.05.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 24.05.2028
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 25. հագուստ և մասնագիտացված 

հագուստ, այն է՝ տոպեր, մարմնի ներքնամասի 
հագուստ, տնային հագուստ, մարզական 
կոստյումներ և մարզական հագուստ, 
գլխարկներ, գդակներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, կնգուղով տոլստովկաներ, 
մարզական տաբատներ, բաճկոններ 
(հագուստ), տոլստովկաներ, անթև շապիկներ, 

գոտիներ, մանտո, զգեստներ, կոշկեղեն, 
ձեռնոցներ, վզպատներ, կարճագուլպաներ, 
գլխակապեր (սպորտային պարապմունքների 
ժամանակ քրտինքից պաշտպանվելու համար), 
բազկակապեր, լողազգեստներ, ներքնազգեստ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180817  (111) 28770
(220) 24.05.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 24.05.2028
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. ականջակալներ-ներդրակներ 

(ականջի մեջ տեղադրվող փոքր 
ականջակալներ). ականջակալներ. գլխին 
հագցվող ականաջակալներ. լրակազմեր 
հեռախոսների համար. լրակազմեր համա-
կարգիչների հետ օգտագործման համար. 
մագնիսական ծածկագրով վարկաքարտեր. 
թվային առևտրային քարտեր սպորտի 
մասին և խառը մենամարտի ու սպորտի 
այլ կոնտակտային տեսակների ոլորտին 
վերաբերող զվարճությունների մասին տվյալներ 
պարունակող մագնիսական տեղեկակիրների 
վրա գրանցված մուլտիմեդիային ծրագրային 
ապահովման հնարավորությամբ. պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. սպորտային սարքեր 
ատամները պաշտպանելու համար (կապպա).

դաս 25. հագուստ և մասնագիտացված 
հագուստ, այն է՝ տոպեր, մարմնի ներքնամասի 
հագուստ, տնային հագուստ,  մարզական 
կոստյումներ և մարզական հագուստ, 
գլխարկներ, գդակներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, կնգուղով տոլստովկաներ, 
մարզական տաբատներ, բաճկոններ 
(հագուստ), տոլստովկաներ, անթև շապիկներ, 
գոտիներ, մանտո, զգեստներ, կոշկեղեն, 
ձեռնոցներ, վզպատներ, կարճագուլպաներ, 
գլխակապեր (սպորտային պարապմունքների 
ժամանակ քրտինքից պաշտպանվելու համար), 
բազկակապեր, լողազգեստներ, ներքնազգեստ.
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դաս 28. վարժությունների և ֆիթնեսի 
համար նախատեսված սարքավորումներ և 
պարագաներ, այն է՝ ծանրացիչներ ձեռքերի և 
ոտքերի համար. ծանրացիչներ դաստակների 
համար. ցատկապարաններ. խառը մենամարտի 
համար նախատեսված հանդերձանք, այն է՝ 
հարվածների մշակման վահաններ, կանացի 
պաշտպանիչ կրծքապահպանակներ, աճու-
կային պաշտպանիչ պահպանակներ, 
վահաններ կարատեի համար, պաշտպանիչ 
բաճ կոնակներ, մենամարտի ձեռնոցներ, 
կիզակետով թաթմաններ, թաթմաններ 
բռունցքով հարված ընդունելու համար, 
սրունքի պաշտպանիչներ, բռնցքամարտի 
տանձիկներ, կախովի տանձիկներ, կանգնած 
տանձիկներ, բաճկոնակներ սպարինգի համար, 
սպորտակապեր ձեռքերի և սրունքաթաթի 
համար, ձեռնոցներ ծանր ատլետիկայի համար. 
պաշտպանիչ բարձիկներ, այն է՝ հարվածը 
մշակելու բարձիկներ, թիրախով բարձիկներ, 
թայական բռնցքամարտի բարձիկներ և 
սրունքների բարձիկներ՝ բռնցքամարտում և 
խառը մենամարտում  օգտագործման համար. 
թիրախով բարձիկներ կարատեի համար.

դաս 35. տարատեսակ ապրանքների, այն է՝ 
խաղերի համար նախատեսված ապրանքների, 
հուշանվերների, գավաթների, ապակե 
իրերի, նվերների համար նախատեսված 
ապրանքների, հագուստի, հագուստի 
պարագաների, կենցաղային  տեխնիկայի, 
տնային կահկարասու, թղթե ապրանքների, 
սպորտային ապրանքների, գրքերի և 
ամսագրերի, մանրածախ առևտրի խանութների 
ծառայություններ։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180834 (111) 28771
(220) 29.05.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 29.05.2028
(730) «Ջազզվե» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 56/2, AM 
(442) 18.06.2018

(540)  

(526) Բացի «ԳՈՀԱՐ» և «JAZZVE» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, թավշյա կարմիր, սև, շագանակագույն, 
սպիտակ, մանուշակագույն և ծիրանագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ:

____________________

(210) 20180837 (111) 28772
(220) 29.05.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 29.05.2028
(730) «Ջազզվե» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 56/2, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  
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(526) Բացի «ԹԱՄԱՐ» և «JAZZVE» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև, մուգ և բաց շագանակագույն, դեղին, 
սպիտակ, կապույտ և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ: 

____________________

(210) 20180900 (111) 28773
(220) 07.06.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 07.06.2028
(730) Աննա Արտուշի Վարդանյան, Երևան, Նոր 
Նորքի 1-ին զանգվ., Լվովյան 19, բն. 2Ա, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, դարչնագույն և բորդո գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հագուստի, կոշիկի, պայուսակների, 
աքսեսուարների վաճառք:

____________________

(210) 20181082  (111) 28774
(220) 04.07.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 04.07.2028
(730) «Դեյթա աուըլ դիվ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 4/7, գրասենյակ 15, AM 
(442) 16.07.2018
(540)  

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

դաս 38. հաղորդագրությունների փոխ-
ան ցում.  հեռա խոսակապ տրամադրելու 
ծառա յու  թյուններ. հեռախոսակապ. ռադիոհե-
ռա խոսա կապ. համակարգչային տերմինալ-
ներով իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և պատ-
կերների  փոխանցում. էլեկտրոնային նամակ-
ների հաղորդում. ինտերնետ  մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութ ների  
ծառայություններ տրամադրող հեռահաղոր-
դակցական կապուղիների  ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային  
ֆայլերի հաղորդում.

դաս 42. համակարգիչների համար 
գրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. խորհրդատվություն համա-
կարգչային տեխնիկայի մշակման և զարգաց-
ման ոլորտում. համակարգչային տվյալների 
վերականգնում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում (վեբ-սայթերի). 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման ծառայություններ. 
տվյալ ների էլեկտրոնային պահպանում. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների և 
ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
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տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. «ամպային»  
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. տեղեկատվական տեխնո-
լո գիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնո լոգիաների ոլորտում խորհրդատվա-
կան ծառայություններ. համակարգչային 
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվու-
թյուն. տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի  տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ  անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի  միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. վար-
կային քարտերով գործարքների էլեկտրո-
նային վերահսկում համացանցի միջոցով 
խարդախությունները հայտնաբերելու համար. 
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային 
ապահովման հրատարակման շրջանակներում. 
հարթակ որպես ծառայություն (PaaS)։

____________________

(210) 20181098  (111) 28775
(220) 10.07.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 10.07.2028
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Միլանիա Հոում», RU 
(442) 16.08.2018

(540)  

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նոր դագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման-արտահանման գործա կալու-
թյունների ծառայու թյուններ. առևտրային 
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տեղեկա տվության գործակալությունների 
ծառայու  թյուններ. գովազդային գործակա-
լությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային 
աուդիտ. պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների 
և ֆինանասավորման կարիք ունեցող 
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում 
բիզնես – ծառայություններ. աշխատանքի 
վարձելու գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. ապրանքների ցուցա դրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). հասա-
րակական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղե-
կատվություն. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հետազոտություններ գործարարության 
աս պա րեզում. կոնյունկտուրային (իրավի-
ճակի, իրադրության) հետազոտություն ներ. 
շուկա  յա գիտական (մարքեթինգային) հետա -
զոտություններ. աշխատակիցների հաս-
տիք ների համալրում. խորհրդատվություն 
գործա րարության կառավարման և կազմա-
կերպման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցե-
րով. հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գործա-
րարության կառավարման հարցե րով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա  կազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնա գիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գովազդի մանրա-
կերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների 
գրում այլ անձանց համար. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. մամուլի 
տեսություն. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. տվյալների 

էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալ-
ների նորացում և պահում. գովազդային 
նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրու թյան 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ – կայքերի միջոցով. 
գործարար և առեւտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին, և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ – կայքերի ցանկի 
տրամադրում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. տնտեսական 
կանխատեսում. աճուրդային վաճառք. դեղա-
գործական, անասնաբուժական, հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական պարագաների 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար, 
այդ թվում` ապրանքների մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք. հեռուստախանութների 
ծրագրերի արտադրություն. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գրասենյակային 
սարքերի և ապարատների վարձույթ. 
գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի 
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(ստենդների) վարձույթ, վաճառասեղան-
ների վարձույթ. լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
հայտարարությունների փակցնում. արտաքին 
գովազդ. նմուշների տարածում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային 
նյութերի առաքում. տվյալների և գրավոր 
հաղորդագրությունների գրանցում. գովազ-
դային տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազդ 
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշար-
ներում. խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց 
համար. տեղեկատվական ցանկի կազմում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի ծառայու-
թյուններ. հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարաբերու-
թյունների բնագավառում. մանեկենների 

ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. մեքենագրման 
ծառայություններ. հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). վեբ – կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). քարտուղարական ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), այդ թվում` ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. սղագրա-
կան ծառայություններ. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). հեռախոսազանգերին պատաս-
խանելու ծառայություններ բացա կայող 
բաժանորդների համար. լուսապատճենա-
հանման ծառայություններ. գործարարության 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յու թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181214  (111) 28776
(220) 31.07.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 31.07.2028
(730) Նարինե Հակոբյան, Երևան, Հ. Քոչար 41, 
բն. 34, AM 
(442) 16.08.2018
(540)  
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(526) «1997» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարան-
ների ծառայություններ. նախաճաշարան-
ների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. ինքնասպասարկման 
ռես տորան ների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. շարժական շինությունների 
վարձույթ:

____________________

(210) 20181289  (111) 28777
(220) 13.08.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 13.08.2028
(730) «Վուայթ դրիմ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
փ., շ. 4/6, 2-րդ մուտք, բն. 118, AM 
(442) 03.09.2018
(540)  

(526) «CAFE RESTAURANT» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  43. ռեստորանների ծառայություններ, 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181390  (111) 28778
(220) 06.09.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 06.09.2028
(730) Մասլիմ Ուորլդ Լիգ, SAՄաքքահ 
Ալ-Մուքարրամահ Հալալ Քո. Լիմիթիդ, KY 
(442) 01.11.2018
(540)  

(526) «HALAL» բառը և արաբական գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
բեժ, ոսկեգույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիքների 
համար (եթերային յուղեր). կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական կրեմներ. ատամի մածուկներ, 
ատամի փոշիներ. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. խունկ. գրիմ. օծանելիք. 
շամպուններ. օճառներ. արդուզարդի միջոցներ. 
պատրաստուկներ մաքրելու համար.

դաս 5. կպչուն սպեղանիներ. սպիտա-
կուցային սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. հակաբիոտիկներ. 
հականեխիչներ. ծամոն բժշկական նպա-
տակների համար. վիրակապեր կոմպրեսների 
համար. դեղերով տոգորված կոնֆետներ. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. միքստուրաներ. 
դեղամիջոցներ. դոնդողանյութ (ժելատին) 
բժշկական նպատակների համար. քսուքներ 
բժշկական նպատակների համար. հաբեր 
հազի դեմ, յույուբա. բուժիչ յուղեր. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. բժշկական մոմեր, 
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դեղամոմեր. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղային պատրաստուկներ). վիտամինային 
պատրաստուկներ. ախտահանող օճառներ.

դաս 25. երկարաճիտ կոշիկներ. 
հագուստ. կաշվե հագուստ. կոստյումներ. 
լողավարտիքներ. զգեստներ. կոշիկ. մորթե 
թիկնոցներ. մորթիներ (հագուստ). գլխակապեր 
(հագուստ). գլխարկներ. բաճկոններ (հագուստ). 
հագուստ ջերսիից. հագուստ արհեստական 
կաշվից. ներքնազգեստ.

դաս 29. կարագ. երշիկեղեն. պանիրներ. 
սերուցք (կաթնամթերք). սննդային 
ճարպեր. ձվեր. ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար. ձկան 
հիմքով սննդամթերք. ձկան պահածոներ. 
պահածոյացված մրգեր. դոնդող. սննդային 
դոնդող. լյարդ. միս. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). մսի պահածոներ. կաթ. 
կաթնամթերք. ընտանի թռչուն (անկենդան). 
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ կաթ. 
նրբերշիկ. ապուրներ. գետնընկույզի կաթ.

դաս 30. անուշաբույր պատրաստուկներ 
սննդի համար. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). կարամելներ (կոնֆետներ). ծամոն 
(մաստակ). կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. քաղցրավենիք. 
թխվածքաբլիթ. սննդային սառույց. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. սառեցրած 
յոգուրտ (սննդային սառույց). սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). մսային թանձր 
ամոքանք. կաթնային շիլաներ սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մայոնեզ. կուլեբյակա 
մսով (կերակուր). տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. կուտապներ. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
սենդվիչներ. համեմանք. ամոքանք. շաքար. 
թեյ. քացախ. խմորիչներ.

դաս 31. կենդանի անասուններ. կենդանի 
խայծ ձկնորսության համար. կենդանի ձուկ. 
խար. բարկահամ թարմ խոտեր. ընտանի 

թռչուն (կենդանի). ձկնկիթ. կերեր մսուրքի 
կենդանիներին կերակրելու համար. թարմ 
բանջարեղեն.

դաս 32. գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). մրգահյութեր. 
խաղողի չխմորված քաղցու. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). քաղցուներ. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. զելտերյան ջուր. շարբաթ (ըմպելիք). 
ջրեր (ըմպելիքներ). կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ.

դաս 35. հաշվապահական գրքերի վարում. 
գովազդ. գովազդային գործակալություն-
ների ծառայություններ. գովազդային նյութերի 
տարածում. առևտրային գործունեու թյան 
գնահատում. աճուրդային վաճառք. առև-
տրային աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. 
հետազոտություններ գործարարու-
թյան ասպա րեզում. խորհրդատվություն 
գործարա րության կառավարման հար ցերով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
խորհրդատվություն գործարա րության կազմա-
կերպման հարցերով. տնտեսական կանխա-
տեսում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. շուկայի ուսումնա-
սիրություն. հարկային հայտարարա գրերի 
կազմում.

դաս 36. ֆինանսական վերլուծություն. 
պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. կապիտալ ներդրումներ. 
դրամի փոխանակում. ֆակտորինգ. խնամա-
կալական ծառայություններ. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. ֆինանսական կառա-
վարում. ֆինանսավորում. բարեգործական 
միջոցների հավաքագրում. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. խորհրդա-
տվություն ապահովագրության հարցերով. 
ապահովագրություն. վարկային քարտերի 
թողարկում. փոխառությունների տրամադրում 
(ֆինանսավորում). անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ իրականացնող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
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խնայբանկեր. բորսայական միջնորդություն. 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղերի վարձակալում. պանսիոններ 
կենդանիների համար. պանսիոնների ծառայու-
թյուններ. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում. 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). 
հյուրանոցների ծառայություններ. մոթելների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. ինքնասպասարկման ռեստորան-
ների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181408  (111) 28779
(220) 10.09.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 10.09.2028
(730) Ալֆրեդ Արթուրի Պետրոսյան, Երևան, 
Մաշտոցի 7, բն. 67, AM 
(442) 01.10.2018
(540)  

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

դաս 9. հեռախոսի պատյաններ.
դաս 25. հագուստ, շապիկներ, կոշիկ, 

գուլպաներ, բլուզներ, գլխարկներ, սվիտերներ.
դաս 35.  հեռախոսի պատյանների, 

հագուստի, շապիկների, կոշիկի, գուլպաների, 
բլուզների, գլխարկների, սվիտերների վաճառք:

____________________

(210) 20181418  (111) 28780
(220) 11.09.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 11.09.2028
(730) Էդուարդ Խաչատրյան, Երևան, 
Ներսիսյան 6ա, բն. 23, AM 
(442) 01.10.2018
(540)  

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

դաս 35. խորհրդատվություն գործա-
րա րության կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության 
ասպա  րեզում. հասարակության հետ 
հաղորդա կցման ռազմավարության վերա-
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդա-
տվություն գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ. ծառայու թյուն-
ներ հասարակական հարաբերություն ների 
բնագավառում. մարքեթինգ.

դաս 42. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. գեղարվեստական դիզայն:

____________________

(210) 20181421  (111) 28781
(220) 11.09.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 11.09.2028
(730) Մուհամեդ Արիֆ Չարա, UE 
(442) 01.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
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էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական տեղեկատվական կրիչներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ. հաշվիչ 
մեքենաներ. տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
կրակմարիչներ. էլեկտրական միացման 
տուփեր. էլեկտրական մալուխներ. 
էլեկտրական կոճեր. էլեկտրամագնիսական 
կոճեր. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
մալուխների միացման կցորդիչներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրական 
ապահովիչներ. էլեկտրական շղթայի 
գործարկիչներ. համառանցք մալուխներ. 
էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
էլեկտրական գծերի միացքներ. էլեկտրական 
կառավարման վահաններ. հոսանքի ուղղիչներ. 
էլեկտրականության բաշխիչ վահաններ. 
էլեկտրականության բաշխիչ տուփեր. 
հաճախաչափներ. հալուն մետաղալար. հալուն 
ապահովիչներ. ցուցիչներ. էլեկտրականության 
ցուցիչներ. խցակի վարդակներ (էլեկտրական 
միացումներ), խցակի երկժանիներ (էլեկ-
տրական միացումներ), խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). էլեկտրական զոդիչներ. 
գերլարումից պաշտպանող կարգավորիչներ. 
էլեկտրական լարեր: 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20181425  (111) 28782
(220) 12.09.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 12.09.2028
(730) Հյունդաի Մոբիս Քո., Լթդ., KR 
(442) 01.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաների արգելակների 

հակաբլոկավորման համակարգեր (АБС). 
ավտոմեքենաների կառուցվածքային մասեր. 
ավտոմեքենաների արագարարի ճոպաններ. 
ավտոմեքենաների արագարարի ոտնակներ. 
տրանսպորտային միջոցների անվտանգության 
բարձիկներ. ավտոմեքենաների օդաճնշական 
ուժեղարարներ. օդահավաքիչներ ավտո-
մեքենաների համար. տրանսպորտային 
միջոցների լծակներ. տրանսպորտային միջոց-
ների մոխրամաններ. պտտման մոմենտի 
կերպափոխիչներ ավտոմեքենաների համար. 
հակահափշտակիչ ազդասարքեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. հակա-
հափշտակիչ հարմարանքներ տրանսպոր տա յին 
միջոցների համար. ավտոմեքենաների 
ավտոմատ փոխանցատուփերի սռնիների 
յուղային տակնոցներ. ավտոմեքենաների 
ավտոմատ փոխանցատուփերի սռնիների 
կափույրների իրաններ. սռնիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմեքենաների կիսասռնիների բաժակներ. 
ավտոմեքենաների կիսասռնիների պատյաններ. 
ավտոմեքենաների սռնիների հոդակապեր. 
ավտոմեքենաների գնդաձև միացքներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
կիսասռնիների առանցքակալներ. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
առանցքակալներ. անվտանգության գոտիներ 
ավտոմեքենաների նստոցների համար. 
ավտոմեքենաների արգելակներ. ավտո-
մեքենաների արգելակների ուժեղարարներ. 
արգելակային սկավառակներ տրանսպոր-
տային միջոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների արգելակային թմբուկներ. 
տրանսպորտային միջոցների արգելակային 
գլաններ. արգելակային կոճղակներ 
ավտոմեքենաների համար. տրանսպորտային 
միջոցների արգելակի ոտնակներ. արգելակային 
կալուններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակային լրակազմեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. ավտո-
մեքենաների թափարգելների մակադրակներ. 
ավտոմեքենաների թափարգելների մեղմիչներ. 
թափարգելների պաշտպանիչ մակադրակներ 
ավտոմեքենաների համար. թափարգելների 
եզրեր ավտոմեքենաների համար. ավտո-
մեքենաների թափարգելների մոլդինգներ. 
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թափարգելների ձողեր ավտոմեքենաների 
համար. թափարգելների ամրակապեր 
ավտոմեքենաների համար. հետևի ոտնա տեղեր 
ավտոմեքենաների համար. խցիկներ 
ավտոմեքենաների համար. արգելակների 
ենթակիրներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմեքենաներում գլանների 
ամրակապերի կափարիչներ. ավտոմեքենաների 
պատյաններ. կենտրոնական սարքային 
պանելներ ավտոմեքենաների համար. 
ավտոմեքենաների շասսիների շրջանակներ. 
մանկական պահող սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. կցորդիչների 
ագույցների ուժեղարարներ ավտոմեքենա ների 
համար. կցորդիչների ճոպաններ 
ավտոմեքենաների համար. կցորդիչների 
պատյաններ ավտոմեքենաների համար. 
կցորդիչների ագույցների սկավառակներ 
ավտոմեքենաների համար. ագույցների 
իրաններ, կցորդիչների քարտերներ 
ավտոմեքենաների համար. կցորդիչների 
գլխավոր գլաններ ավտոմեքենաների համար. 
կցորդիչների ոտնակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմեքենաների հիմնական ուժային 
կցորդիչների գլաններ. կցորդիչի անջատման 
գլանների շարժաբերներ ավտոմեքենաների 
համար. ավտոմեքենաների կցորդիչի 
անջատման երկժանիներ. ավտոմեքենա ների 
համառանցքային գործող գլաններ. 
արմնկակալով բարձակներ. սառեցման 
օդափոխիչների ագույցներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
կցորդիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. լայնական հեծանների 
մակադրակներ ավտոմեքենաների համար. 
հողմային պանելների մակադրակներ 
ավտոմեքենաների համար. մեղմիչ միջադիրներ 
ավտոմեքենաների համար. լայնադրակներ 
ավտոմեքենաների համար. հավասար 
անկյունային արագության հոդակապեր 
ավտոմեքենաների համար. բեռնատարների 
բեռնման հարթակներ. տարբերական իրաններ 
ավտոմեքենաների համար. տարբերական 
քարտերներ ավտոմեքենաների համար. 
սկավառակների թասակներ և կցորդների 
պատյաններ ավտոմեքենաների համար. 
սկավառակային արգելակների խցուկներ 

ավտոմեքենաների համար. ավտոմեքենաների 
դռների մեխանիզմներ. ավտոմեքենաների 
դռների բռնակներ. ավտոմեքենաների դռների 
շեմքեր. դռների հովարներ ավտոմեքենաների 
համար. ղեկի երկայնակի ձգաձողեր 
ավտոմեքենաների համար. ավտոմեքենա ների 
խորհրդանշաններ. ավտոմեքենաների 
շարժիչներ. ավտոմեքենաների շարժիչների 
կափարիչներ. ռետինե հենարաններ, 
շարժիչների ամրակապեր ավտոմեքենաների 
համար. շարժիչի յուղային տակդիրներ 
ավտոմեքենաների համար. շարժիչի քարտերի 
պաշտպաններ ավտոմեքենաների համար. 
ցայտապաշտպաններ ցամաքային տրանս_
պորտային միջոցների համար. օդի զտիչի 
քարթրիջներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. յուղի զտիչի քարթրիջներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. հատակադիր բարձակներ 
ավտոմեքենաների համար. ավտոմեքենաների 
փեղկերի վրա ամրացվող մետաղական 
ժապավեններ. վառելիքի բաքերի կափարիչներ. 
վառելիքի բաքերի դռնակներ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. վառելիքի բաքերի վա ռելիքի 
պոմպերի տվիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. վառելիքի բաքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. երես-
պատվածքներ ավտոմեքենաների համար. 
ատամնավոր փոխանցիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
գեներատորներ ավտոմեքենաների համար. 
գեներատորների ուղղիչներ ավտոմեքենաների 
համար. գեներատորների ռոտորներ 
ավտոմեքենաների համար. գեներատորների 
ստատորներ ավտոմեքենաների համար. 
ավտոմեքենաների ապակիների վրա ամրացվող 
մետաղական ժապավեններ. իրերի պահման 
խցիկներ (բարդաչոկներ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմեքենաների տանիքի 
ներքին հարդարանք. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների գլխակալներ. մեկուսիչ 
տակդիրներ ավտոմեքենաների ծածկոցների 
համար. ավտոմեքենաների ծածկոցների ձողեր. 
սարքվածքներ ավտոմեքենաների պարապ 
ընթացքի կառավարման համար. 
ավտոմեքենաների ներքին հարդարանք. 
թերթավոր զսպաններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների կախոցների 
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համար. ավտոմեքենաների լծակներ. լծակների 
ճոպաններ ավտոմեքենաների համար. 
հակահափշտակիչ փականներ ավտոմեքենայի 
ղեկին տեղադրելու համար. հակահափշտակիչ 
էլեկտրական սարքվածքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցայտապաշտպաններ. 
վազանցի կցորդիչներ ավտոմեքենաների 
համար. տրանսպորտային միջոցների թափքերի 
պանելներ. դռների պանելներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
կայանելու արգելակներ, ձեռքի արգելակներ 
ավտոմեքենաների համար. ավտոմեքենաների 
թափքերի կանգնակներ. մոլորակային 
ժանանիվների հենարաններ. ղեկի 
կառավարման ուժեղարարի խցվածքներ 
ավտոմեքենաների համար. փոխհաղորդակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. մեխանիզմներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների 
կառավարման համար. կարդանային լիսեռներ 
ավտոմեքենաների համար. բռնկումային 
գեներատորներ ավտոմեքենաների համար. 
ջերմափոխանակիչների վանդակներ 
ավտոմեքենաների համար. դիտահայելիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. հետևի 
դիտահայելիներ. տարողություններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ընդարձակման բաքեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
բեռնարկղեր (բեռնախցիկներ) ավտոմոբիլների 
տանիքների համար. թափքերի տանիքների 
պանելներ, խցիկների տանիքների պանելներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ուղեբեռի հենարաններ (բռնիչներ) 
ավտոմոբիլների տանիքների համար. ռետինե 
սեղմօղակներ ավտոմոբիլների անիվների 
կախոցների համար. նստոցներ 
ավտոմեքենաների համար. պայուսակներ-
օրգանայզերներ հետևի նստելատեղերի 
թիկնակների համար՝ հատուկ նախատեսված 
ավտոմոբիլներում օգտագործելու համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստելատեղերի համար. 
պատյաններ ավտոմոբիլների համար. 
բարձիկներ ավտոմոբիլների նստելատեղերի 
համար. պահպանական ազդանշանային 
միջոցներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
անվտանգության կապովի գոտիներ 

տրանսպորտային միջոցների նստելատեղերի 
համար. կարդանային լիսեռներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
շարժաբեր լիսեռներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժահաղորդման տուփի 
լիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. մեղմիչներ ավտոմոբիլների 
համար. կողային պատեր, շրջանակների 
երկայնական հեծաններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոց ների արգե լակ ների 
մաշվածքի փոխհատուցիչներ. տրանսպոր-
տային միջոց ների պահեստային անիվն երի 
ամրացման սարքեր. սփոյլերներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
կախոցների զսպաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. մեղմիչ զսպանակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
կախոցների կայունարարների ձողեր. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
ղեկային մեխանիզմներ. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների ղեկային 
շարժաբերներ. ղեկանիվներ ավտոմեքենաների 
համար. ավտոմեքենաների ղեկանիվն երի 
ղեկասյունակներ. ավտոմեքենաների ղեկանիվ-
ների լիսեռներ. ավտոմեքենաների 
կանգնակների մեկուսիչներ. ավտոմեքենաների 
տանիքների մտոցներ, ավտոմեքենաների 
տանիքների տեղաշարժվող պանելներ. 
ավտոմեքենաների հողմապակիների արևա-
պաշտպանիչ վարագուրիկներ. ավտո-
մեքենաների արևապաշտպանիչ հովարներ. 
հավասարիչ օդառիչ բաքեր ավտոմեքենաների 
շարժիչների սառեցման համակարգերի համար. 
համաժամիչների օղեր (ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների մասեր). 
չմշակված ապակի տրանսպորտային 
միջոցների պատուհանների համար.  
հետնամասի բեռնամբարձիչներ (ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների մասեր). 
շարժաձողեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար (բացառությամբ մոտորների 
և շարժիչների մաս կազմողների). դողեր. 
պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. քարշակային սարքերի առանցքներ, 
ձգաձողեր տրանսպորտային միջոցների 
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համար. ռետինե թրթուրներ ավտոմեքենաների 
համար.  փոխհաղորդակների փոխանցումներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. փոխհաղորդակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
համապիտանի հոդակապեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
սոլենոիդային կափույրներ ավտոմեքենաների 
համար. արգելակային կափույրներ 
ավտոմեքենաների համար. ընդարձակման 
կափույրներ ավտոմեքենաների համար. 
ճեղքակալներ, խտարարներ ցամաքային 
տրանս պորտային միջոցների համար. անիվն եր 
ավտոմոբիլների համար. անիվների 
արգելակային գլաններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
պատյաններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. աշխատող 
արգելակային գլաններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. ցեխից, 
կեղտից պաշտպանող վահանակներ 
ավտոմոբիլների անիվների համար.   
ավտոմոբիլների անվակունդեր. ավտոմոբիլների 
անվակունդերի թասակներ. պատուհաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
գլխադիրներ, փոշարարներ հողմապակու 
ողողիչների համար. խոզանակներ, քերակներ 
հողմապակիների ապակեմաքրիչների համար. 
մոտորներ հողմապակիների ապակե-
մաքրիչների համար. ապակեմաքրիչների 
մոտորների լծակներ ավտոմոբիլների համար. 
տրանսպորտային միջոցների ներսի 
պաստառներ բնափայտի հյուսվածքից. 
ավտոմոբիլների էլեկտրոնային վահանակներ. 
ավտոմոբիլների հետընթացքի նախա-
զգուշացնող ազդանշանների սարքեր. 
ազդանշանային շչակներ ավտոմոբիլների 
համար. հակահափշտակիչ սարքեր 
ավտոմոբիլների համար. յուղային զտիչներ 
ավտոմեքենաների համար. միջադիրներ 
ավտոմեքենաների համար:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181445  (111) 28783
(220) 19.09.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 19.09.2028

(730) Լիանա Թումասյան, Երևան, 
Եղբայրության 3, բն. 3, AM 
(442) 01.10.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, բաց դարչնագույն, կապույտ, 
կանաչ և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. մանկապարտեզների ծառայու-
թյուններ, նախադպրոցական կրթություն.

դաս 43. մանկամսուրների ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181459  (111) 28784
(220) 24.09.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 24.09.2028
(730) «Ռատինա» ՍՊԸ, Երևան, Կամարակ 1-ի 
նրբ., տուն 15, AM 
(442) 01.11.2018
(540)  
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(526) «AESTHETIC CENTER» բառային արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է բաց շագանակագույն (R100, G70, B40), 
մուգ շագանակագույն (R70, G50, B20), 
կարմրաշագանակագույն (R150, G100, B60), 
դեղնաշագանակագույն (R220, G70, B85) և 
մարմնագույն (R200, G170, B110) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. կոսմետոլոգիական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20181483  (111) 28785
(220) 27.09.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 27.09.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանվել 
Ներսիսյան Պարգևի, Կոտայքի մարզ, գ. Զովք, 
1-ին փ., տուն 2, AM 
(442) 16.10.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 

մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. մրգային օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20181549  (111) 28786
(220) 08.10.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 08.10.2028
(730) «Լիվինգս» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 
38, բն. 9, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

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

դաս 11. ջահեր.
դաս 20. կահավորանք (կահույք). 

գրասենյակային աթոռներ. բազկաթոռներ. 
գրասեղաններ. կոմոդներ. սեղաններ. 
բազմոցներ. մահճակալներ. դարակներ 
(կահույք). պահարաններ սննդամթերքի 
համար. զգեստապահարաններ. լվացա-
րանների սեղաններ (կահույք). հագուստի 
կախիչներ (կահույք). թիկնաթոռներ. 
գզրոցներ. հայելիներ. բացովի թեթև 
բազկաթոռներ. պահարաններ ամանեղենի 
համար. բարձր աթոռներ մանկիկների համար. 
մանկական քայլավարժանքի սայլակներ. 
գրապահարաններ. դռներ կահույքի համար. 
ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
եզրեր կահույքի համար. արձաններ փայտից, 
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. 
մետաղական սեղաններ. արդուզարդի 
սեղաններ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ 
նկարների շրջանակների համար. կահույք, 
շրջանակներ նկարների համար. ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր պահպանման և փոխադրման 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
եղջյուր, փղոսկր կամ սադափ, խեցի, ծովի 
փրփուր, սաթ.
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դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
խանութների ծառայություններ. օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
տվյալներ գործարարական գործառնու-
թյունների մասին. հայտարարությունների 
փակցնում. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար.

դաս 42. տեխնիկական հետազոտու-
թյուններ. նոր արտադրատեսակների հետա-
զոտություն և մշակում երրորդ անձանց համար. 
որակի հսկողություն. ճարտարապետական 
ծառայություններ. խորհրդատվություն ճարտա-
րա պետության հարցերով. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
ինտերիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություններ 
շինարարության բնագավառում:

____________________

(210) 20181612  (111) 28787
(220) 16.10.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 16.10.2028
(730) «Անկաբելլա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան 
Մեծի պող. 16, AM 
(442) 01.11.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին, ծիրանագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20181656  (111) 28788
(220) 24.10.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 24.10.2028
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 01.11.2018
(540)  

(526) «PAN ASIAN FUSION RESTAURANT» 
ար տահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181657  (111) 28789
(220) 17.10.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 17.10.2028
(730) «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(442) 03.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ:
____________________
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(210) 20181684  (111) 28790
(220) 30.10.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 30.10.2028
(730) «Էյթ18ն» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 42/5 
շին., AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(526) «COCKTAIL BAR AND BITES» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. գիշերային ակումբ-սրճարանների 
ծառայություններ (զվարճություններ).

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ), 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181737  (111) 28791
(220) 03.11.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 03.11.2028
(730) Պավլիկ Միսակի Մաղաքյան, Երևան, 
Նազարբեկյան թաղ. 21, բն. 14, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 29. չրեր. շաքարած մրգեր. ջերմային 

մշակման ենթարկված մրգեր:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20181842  (111) 28792
(220) 22.11.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 22.11.2028
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
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խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ` մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20181845  (111) 28793
(220) 22.11.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 22.11.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լարիսա 
Հովհաննիսյան Ալեքսեյի, Երևան, Նոր Նորք, 
Դ. Մալյան 2/2, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(526) «EXCLUSIVE JEWELLERY» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. թանկարժեք ոսկյա իրերի վաճառք:
____________________

(210) 20181874  (111) 28794
(220) 27.11.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 27.11.2028

(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(442) 28.12.2018
(540)  

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

____________________

(210) 20181878  (111) 28795
(220) 27.11.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 27.11.2028
(730) Սրբուհի Սարգսյան Լևոնի, Երևան, 
Կաշեգործների 203 տուն, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 
 

(511) 
դաս 9. կրիչներ. DVD-ներ. խտասկավա-

ռակներ. արևապաշտպան ակնոցներ.
դաս 18. գլխակապեր. կարճաթև T-աձև 

մայկաներ. չալմաներ.
դաս 41. մշակութային գործունեություն. 

շոուների և համերգների կազմակերպում. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն):

____________________

(210) 20181883 (111) 28796
(220) 28.11.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 28.11.2028
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց 
Գործարանային 10, AM 
(442) 17.12.2018
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(540)  

(526) «GOLD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ ոսկեգույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխախոտի համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 

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

____________________

(210) 20181916  (111) 28797
(220) 03.12.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 03.12.2028
(730) «Շիփէքս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 
54ա, տարածք 38, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մանուշակագույն և վարդագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային գործակալություն-

ների ծառայություններ. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված  
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտա-
կան խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաս-
տա թղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
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վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և  
ծառայությունների  ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդություն (ծառա-
յություն). արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ 
և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 

վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկա յացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես- ծառայություն-
ներ. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտադրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
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գործարարության ժամանակավոր  կառավարում. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք. վարչական օժանդակություն 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում.

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկ-
ցում. խմելու ջրի մատակարարում. 
ավիա փոխադրումներ. սանիտարական փոխա-
դրումներ. տրանսպորտային միջոց ների քար-
շակում վնասվածքի դեպքում. ավտոմեքենաների 
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
ավտոբուսային փոխադրումներ. զբոսա-
նավերի ծառայություններ. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային 
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու 
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով. 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. ձիերի 
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակեր-
պում. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. բեռնաթափման 
աշխատանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլների 
կայանատեղերի ծառայություններ. ապրանք-
ների պահպանություն պահեստներում. 
պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում. 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 

նավատարի ծառայություններ. քարշակում. 
խորտակված նավերի վերհանում. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ունեցվածքի փրկության ծառայություններ. 
տաքսի ծառայություն. տրամվայով 
փոխադրումներ. բեռների առաքում. ծովային 
փոխադրումներ. զրահապատ տրանսպորտով 
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. թափոնների փոխադրում և պահում. 
փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. 
նավակների պահպանություն (միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում). միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. վարորդների 
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառայու-
թյուններ (նամակների կամ ապրանքների 
առաքում). տեղեկատվություն պահեստներում 
ապրանքների պահպանության հարցերով. 
տեղեկատվություն փոխադրումների հարցերով. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ. ապրանքների 
պահպանման բեռնարկղերի վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ. փրկարարական 
գործողություններ (տրանսպորտ). տրան-
սպորտային միջոցների ամրագրում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
ստոր ջրյա փրկարարական աշխատանքներ. 
ապրանքների փաթեթավորում. փոստային 
առաքում. թերթերի առաքում. փոստով 
պատվիրված ապրանքների առաքում. 
էներգիայի բաշխում. մրցարշավի ավտո-
մոբիլների վարձույթ. անդամալույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման 
ծառայություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադրում 
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ. 
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
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նվերների փաթեթավորում. տրակտորների 
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում 
(տրանսպորտ). գինու էլեկտրական 
պահարանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20181945  (111) 28798
(220) 05.12.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 05.12.2028
(730) «Իմպերիա հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. 
Սահյան փ., տուն 15, AM 
(442) 28.12.2018
(540)  

(526) «Holding» բառը և «Luxury Brand» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. կահույք.
դաս 35. մանրածախ առևտուր:

____________________

(210) 20181954  (111) 28799
(220) 06.12.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 06.12.2028
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(442) 28.12.2018

(540)  

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. մասնավորապես՝ 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181955  (111) 28800
(220) 06.12.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 06.12.2028
(730) «Փուբլիռազ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 
փ., շ. 42, 5-րդ տարածք, AM 
(442) 28.12.2018
(540)  

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

դաս 35. գովազդ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդային 
գործա կալությունների  ծառայություններ. 
խորհրդատվություն գովազդային հաղորդակ-
ցության ռազմավարության վերաբերյալ. 
արտաքին գովազդ. մարքեթինգ (շուկայա-
վարում):

____________________

(210) 20181960  (111) 28801
(220) 07.12.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 07.12.2028
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
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(442) 28.12.2018
(540)  

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

օղի:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20181974  (111) 28802
(220) 10.12.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 10.12.2028
(730) Յուրիկ Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փող., տուն 13, AM 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20182011  (111) 28803
(220) 14.12.2018 (151) 19.04.2019
   (181) 14.12.2028

(730) Անուշավան Սարուխանյան, ք. 
Ստեփանակերտ, Տիգրան Մեծ փ., 1-ին փակ., 
շ. 6, բն. 5, AM 
(442) 28.12.2018
(540)  

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

դաս 30. թեյ. թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ:

____________________

(210) 20180538 (111) 28804
(220) 07.04.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 07.04.2028
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. ջերմային 

մշակման ենթարկված մրգեր. չրեր.
դաս 30. սուրճ. համեմունքներ. թեյ:

____________________

(210) 20180992 (111) 28805
(220) 20.06.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 20.06.2028
(730) «Սիլվերմիքս» ՍՊԸ, Երևան, Ջրվեժի խճ. 
1, AM 
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(442) 01.08.2018
(540) 

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

դաս 19. ցեմենտ. գաջ.
դաս 35. շինանյութի ներմուծում և վաճառք.
դաս 37. շինարարություն:

____________________

(210) 20181049  (111) 28806
(220) 02.07.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 02.07.2028
(730) «էսպերրո» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. բրենդի. գինիներ. գինի խաղողի 

չանչերից. օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. 
կյուրասո. լիկյորներ. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելքիներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
անանուխի թրմօղի. դառը թմօղիներ. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
ռոմ. սակե. տանձի սիդր. սիդրեր։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181198  (111) 28807
(220) 26.07.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 26.07.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 

(442) 16.08.2018
(310) 51391/2018   (320) 31.01.2018   (330) CH
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

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

____________________
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(210) 20181281  (111) 28808
(220) 10.08.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 10.08.2028
(730) «Ֆորմ փրոջեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 10, տարածք 6-7, AM 
(442) 03.09.2018
(540) 

(526) «HEALTHY FOOD RESTAURANT» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս 43. առողջ սննդի ռեստորանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20181283  (111) 28809
(220) 10.08.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 10.08.2028
(730) «Ֆորմ փրոջեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 10, տարածք 6-7, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

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

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ րաս-
տում, առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճա րանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. քեմ պինգ-
ների ծառայություններ. ճաշա րանների 
ծառայություններ հիմնարկ ներում կամ 
ուսումնական հաստատու թյուններում. ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում 

հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. հանգստի 
հիմնապաշարների ծառայություններ (կացա-
րանի տրամադրում). շարժական շինու-
թյունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ:  

____________________

(210) 20181284  (111) 28810
(220) 10.08.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 10.08.2028
(730) «Ֆորմ փրոջեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 10, տարածք 6-7, AM 
(442) 03.09.2018
(540) 

(526) «HEALTHY FOOD DELIVERY» արտա հայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. առողջ սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ):  

____________________

(210) 20181304  (111) 28811
(220) 16.08.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 16.08.2028
(730) Տաթևիկ Խաչատուրյան, Կոտայքի մարզ, 
գ. Բալահովիտ փ. 2, փկղ. 2, տուն 3, AM 
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(442) 03.09.2018
(540) 

(526) «COUTURE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. զարդեր.
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ, կոշիկ.
դաս 35. առցանց առևտուր:

____________________

(210) 20181308  (111) 28812
(220) 16.08.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 16.08.2028
(730) «Լառա» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ Նովա 24, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

(526) «Store» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. էլեկտրատեխնիկայի վաճառք:
____________________

(210) 20181335  (111) 28813
(220) 23.08.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 23.08.2028
(730) «Վիար թիքեթ գլոբալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., շ. 22, բն. 22, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

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

դաս 16. տոմսեր:
____________________

(210) 20181336  (111) 28814
(220) 23.08.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 23.08.2028
(730) «Վիար թիքեթ գլոբալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., շ. 22, բն. 22, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

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

դաս 16. տոմսեր:
____________________
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(210) 20181491  (111) 28815
(220) 28.09.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 28.09.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.10.2018
(310) 32916   (320) 04.06.2018   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրոնային ներբեռնվող 

հրապարակումներ. էլեկտրոնային սիգա-
րետների մարտկոցներ. մարտկոցներ 
ծխախոտի տաքացման համար օգտագործվող 
էլեկտրոնային սարքերի համար, 
լիցքավորող սարքեր ծխախոտի տաքացման 
համար օգտագործվող էլեկտրոնային 
սարքերի համար. ՀՀԴ (USB) լիցքավորող 
սարքեր ծխախոտի տաքացման համար 
օգտագործվող էլեկտրոնային սարքերի 
համար. ավտոմեքենայի լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ավտոմեքենայի լիցքավորող սարքեր ծխախոտի 
տաքացման համար օգտագործվող սարքերի 
համար. կուտակիչների լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար.

դաս 35. շուկայագիտական (մարքե-
թինգային) հետազոտություններ. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. մանրածախ և 
առցանց մանրածախ ծառայություններ, 
որոնք վերաբերում են տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանքին, էկեկտրոնային 
սիգարետներին, ծխելու էլեկտրոնային 
սարքերին.

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).  
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 

էլեկտրոնային հրապարակումներով. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
գրքերի հրատարակում. միջոցառումների, 
կոնֆերանսների, սեմինարների և 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում. 
գիտական հետազոտություններ. գիտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. 
հետազոտություններ կենսաբանության 
բնագավառում. քիմիական անալիզ. 
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում. 
կլինիկական փորձարկումներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման մշակում. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ճարտարագիտություն. գեղարվեստական 
դիզայն. վեբ-կայքերի տեղադրում. 
արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման 
բնագավառում. ֆիզիկա (հետազոտություններ). 
նոր արտադրատեսակների հետազոտություն 
և մշակում երրորդ անձանց համար. 
տեխնիկական հետազոտություններ. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում. 
տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում. 
նյութերի փորձարկումներ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181754  (111) 28816
(220) 07.11.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 07.11.2028 
(730) «Փաթիլա» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 15/1, 
բն. 14, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 
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(526) «JEWELRY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, երկնագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր).  ապարանջաններ (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցների ապարանջաններ. 
ժամացույց–ապարանջաններ. կախազարդեր 
ոսկերչական իրերի համար. կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցների շղթաներ. վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). փողկապների սեղմիչներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք իրեր). 
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք 
իրեր). չմշակված կամ մասնակի մշակված ազնիվ 
մետաղներ. չմշակված կամ դրոշմահատված 
ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
դեկորատիվ գնդասեղներ. կիսաթանկարժեք 
քարեր. ռոդիում. ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ. մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). գեղարվեստական իրեր ազնիվ 
մետաղներից. տուփեր ազնիվ մետաղներից. 
գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ. 
ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. 
թևքաճարմանդներ. արձանիկներ  ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղ ներ (թանկարժեք 
իրեր). փողկապների գնդասեղ ներ. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. օղակներ 
բանալիների համար (անջատովի օղակներ 
կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի 
համար). անմշակ կամ դրվագված արծաթեղեն. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկար-
ժեք իրերի համար. նախապատրասվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
անջատովի օղակներ թանկարժեք մետաղներից 
բանալիների համար. ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). գլխազարդեր. որպես 
զարդեր օգտագործվող խաչելություններ:

____________________

(210) 20181794  (111) 28817
(220) 14.11.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 14.11.2028
(730) Յուրոդրագ Լըբորըթրիզ  Բ. Վ., NL 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. կորտիկոստերոիդներ մարդկանց 

համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181814  (111) 28818
(220) 31.10.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 31.10.2028
(730) «ՈՒԱՅ.Ս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գ. 
Մեղրաշեն, 5-րդ փողոց, տուն 6, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք-

ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). 
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. ժամա-
նակա դիտակներ. ժամանակաչափ սարքեր. 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրական 
ժամացույցներ. փողկապների սեղմիչներ. 
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մետաղադրամներ. ալմաստներ. թելեր ազնիվ 
մետաղներից (թանկարժեք իրեր). ատոմային 
ժամացույցներ. էտալոնային ժամացույցներ 
(ազդանշանների տվիչ գեներատոր). 
ժամացույցների իրաններ. իրիդիում. թանկար-
ժեք իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ սև 
սաթից. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ). 
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք 
իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի 
ժամացույցներ. ձեռքի ժամացույցների 
զսպանակներ. ձեռքի ժամացույցների 
ապակիներ. ժամացույցների ընթացային 
մեխանիզմներ. ձիթակն (թանկարժեք քար). 
պերիդոտ. չմշակված կամ դրոշմահատված 
ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք 
իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք 
քարեր. պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. 
ռոդիում. ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք 
քարեր). արձաններ ազնիվ մետաղներից. 
ստրաս (արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). 
ազնիվ մետաղների համահալվածքներ. 
խարիսխներ (ժամացույցների արտադրություն). 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փողկապ-
ների գնդասեղներ. կրծքանշաններ ազնիվ 
մետաղներից. օղակներ բանալիների համար 
(անջատովի օղակներ կախազարդերի կամ 
դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ կամ 
դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգիայով 
պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 

մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա). 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ. 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րա րական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնար ժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործարա-
րության արդյունավետության փորձաքննական 
ծառայություններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի 
ուսումնասիրություն. առևտրային գործու-
նեության գնահատում. հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հար-
ցերով. գովազդային տեքստերի հրատա-
րակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկ տուրային (իրավիճակի, իրադրու-
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թյան) հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասարա կական հարաբերությունների բնագա-
վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվություն. հասարակա-
կան կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստա թղթերի նախապատրաստում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժա-
նորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվու թյան 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչա-
յին հիմնա պաշարներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. լուսապատճենահանող սարքավոր-
ման վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 

որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ-
ներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիե նիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. գոր-
ծարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային գործարք-
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
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համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություն-
ներ. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտա դրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 

երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառավարում. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք. վարչական օժանդակություն 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում:

____________________

(210) 20181855  (111) 28819
(220) 23.11.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 23.11.2028
(730) «Յունիթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սասնա Ծռեր 
2 շենք, 215 բնակարան, 0054, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

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

դաս 25. բամբակից պատրաստված 
հագուստ, վերնազգեստ, ներքնազգեստ, 
կորպորատիվ հագուստ, գլխարկներ.

դաս 35. առևտուր. գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20181881  (111) 28820
(220) 28.11.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 28.11.2028
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181903  (111) 28821
(220) 29.11.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 29.11.2028
(730) «Դոմինանտ» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. 
Սիսիան, Տեր-Ղազարյան 5, AM 
(442) 16.01.2019
(540) 

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

դաս 32. աղբյուրի խմելու ջուր. հյութեր. 
հանքային ջուր:

____________________

(210) 20181964  (111) 28822
(220) 07.12.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 07.12.2028
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

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

դաս 29. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. թթու կաղամբ. 
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. արգանակի 
խտածոներ. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. 
մանր վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. 
անկենդան խեցգետիններ. ձկան սուկի. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. պտղամիս. միս. 
անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. մսային 
դոնդող. որսամիս. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային յուղ. 
սննդային յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի 
սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան 
սննդային սոսինձ. յոգուրտ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. կեֆիր 
(կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). պահածոյացված ոսպ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. արմավենու սննդային յուղ. 
մշակված ընկույզներ. լյարդի պաշտետներ. 
պահածոյացված սոխ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ. սննդային 
ոսկրայուղ. մանրաթթու. պահածոյացված 
սիսեռ. աղը դրած միս. տոմատի խյուս. 
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային 
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սարդինա 
ձուկ. սաղմոն (անկենդան). կենդանական 
սննդային ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). 
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տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ծեծած նուշ. 
մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. խխունջներ 
(անկենդան). սպիրտի մեջ պահածոյացված 
մրգեր. սղոցաձև ծովամորեխներ  (անկենդան). 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս. 
մանր ծովախեցգետիններ (անկենդան). սոյայի 
շոռ. ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. անկենդան տրեպանգներ 
(ծովային վարունգ), անկենդան հոլոտուրիներ 
(ծովային վարունգ). բանջարեղենի պահածոներ. 
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի 
(մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս 
(խյուս սիսեռից). պահածոյացված ծովային 
ջրիմուռներ. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ 
ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. 
ձկան մշակված խավիար. մշակված սերմեր. 
սննդի համար պատրաստված հալվե-վերա. 
պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթ. կտավատի սննդային 
յուղ. կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե (խյուս ավոկադոյից). սոխի 
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 

չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. կաթնաշոռով 
ալրային փքաբլիթներ. յուբա (սոյայի ծնեբեկ).

դաս 30. աղ սննդամթերքը պահա-
ծոյացնելու համար. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ).

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավոր-
ված ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
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պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

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

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 

ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից.

դաս 40. փայտանյութի մշակում. 
սննդամթերքի ապխտում. սննդամթերքի և 
ըմպելիքների պահածոյացում. սննդամթերքի 
սառեցում:

____________________

(210) 20181982  (111) 28823
(220) 11.12.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 11.12.2028
(730) Լևոն Մովսիսյան, Երևան, Վրացական 
21/1, բն 55, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 14. ագատներ. ազնիվ մետաղների 

ձուլակտորներ. թանկարժեք իրեր սաթից. 
ուլունքներ մամլած սաթից. համայիլներ 
(թանկարժեք իրեր). արծաթյա մետաղաթել. 
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). փողկապների սեղմիչներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
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իրեր). ժամացույցների իրաններ. իրիդիում. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված սև սաթ. ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ազնիվ 
մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. ձիթակն 
(թանկարժեք քար). պերիդոտ. չմշակված 
կամ դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. 
դեկորատիվ գնդասեղներ. մարգարիտ 
(թանկարժեք իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. 
թանկարժեք քարեր. պլատին (մետաղ). 
շպինելներ (թանկարժեք քարեր). արձաններ 
ազնիվ մետաղներից. ստրաս (արհեստական՝ 
կեղծ ադամանդ). ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ. մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). գեղարվեստական իրեր ազնիվ 
մետաղներից. տուփեր ազնիվ մետաղներից. 
ականջօղեր. թևքաճարմանդներ. արձանիկներ 
ազնիվ մետաղներից. գնդասեղներ (թանկար-
ժեք իրեր). փողկապների գնդասեղներ. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. զարդատուփեր. ուլունք-
ներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագոր ծած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա). 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից. բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ.

դաս 35. մանրամեծածախ առևտրի 
խանութների ծառայություններ. օգնություն 
գործարարության կառավարման հար ցերում. 
տվյալներ գործարարական գործառնու-
թյունների մասին. հայտարարությունների 
փակցնում. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 

ծառա յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային գործակալություն-
ների ծառայություններ. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտա-
կան խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատե-
սում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
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գործնա կան տեղեկատվություն. հասարակա-
կան կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստա թղթերի նախապատրաստում. 
աշխա տա կիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնար կությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավա քում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության կանո-
նա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. լուսապատ-
ճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 

համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդություն (ծառայու-
թյուն). արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազ-
դային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
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ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդա-
յին հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավորմամբ 
ապրանքների և ծառայությունների խթանում. 
մրցակցային հետախուզական ծառայու-
թյուններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծա-
ծախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամանա-
կավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181984  (111) 28824
(220) 11.12.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 11.12.2028
(730) «Նուշիկյան ասոցիացիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 1շ., գրասենյակ 29, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գունով:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի առաքում. 
գովազդային նյութերի նորացում.  գովազդային 
տեքստի հրատարակում.  գովազդային 
գործակալության ծառայություններ.

դաս 40. օֆսեթ տպագրություն. պոլի-
գրաֆիա. վիմագրություն. կազմարարական 
աշխատանքներ. գունաբաժանում. մակա-
շերտում (լամինացում). լուսանկարների 
տպագրում. նկարների տպագրում:

____________________

(210) 20181987  (111) 28825
(220) 12.12.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 12.12.2028
(730) «Կաթնաղբյուր» ՍՊԸ, ք. Էջմիածին, Արամ 
Մանուկյան 18, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

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

դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:
____________________
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(210) 20182020  (111) 28826
(220) 14.12.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20182030 (111) 28827
(220) 14.12.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20182037  (111) 28828
(220) 17.12.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 17.12.2028
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. ներարկվող դեղագործական պատ-

րաստուկներ գենետիկական արատների 
հետևանքով ֆերմենտների ֆունկցիայի 
խանգարման բուժման համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20182047  (111) 28829
(220) 18.12.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 18.12.2028
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

Գոշեի հիվանդության բուժման համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20182048  (111) 28830
(220) 18.12.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 18.12.2028
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

Գոշեի հիվանդության բուժման համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20182051  (111) 28831
(220) 18.12.2018 (151) 30.04.2019
   (181) 18.12.2028
(730) Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. ներբերանային ընդունման դեղա-

գործական պատրաստուկներ շաքարախտի 
բուժման համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________
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(210) 20190120  (111) 28832
(220) 25.01.2019 (151) 30.04.2019
   (181) 25.01.2029
(730) «Ա-2» ՍՊԸ, Երևան, Շրջանային 2/5, բն. 
18, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(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.

____________________

(210) 20190121  (111) 28833
(220) 25.01.2019 (151) 30.04.2019
   (181) 25.01.2029
(730) «Զեգա» ՍՊԸ, ք. Երևան, Գրիբոյեդովի փ. 
17, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

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

դաս 9. չափման սարքեր:
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

   4980  09.03.2029 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   5077  06.04.2029 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   5079  06.04.2029 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   5081  22.04.2029 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   5082  22.04.2029 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   5249  27.05.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5250  01.06.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5252  21.06.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5254  01.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5255  01.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5256  01.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5257  01.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5259  02.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5260  02.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5261  02.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5262  02.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5263  02.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5264  21.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5322  29.09.2029 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

   5332  22.03.2029 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

   5346  05.08.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5347  05.08.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5348  05.08.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5349  05.08.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   5350  05.08.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   14151  10.04.2029 «Եվրոթերմ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 15/2, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

   14371  21.04.2029 «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, Դիլիջան, Աբովյան 25, AM

   14372  21.04.2029 «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, Դիլիջան, Աբովյան 25, AM

   14373  21.04.2029 «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, Դիլիջան, Աբովյան 25, AM

   14374  21.04.2029 «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, Դիլիջան, Աբովյան 25, AM

   14375  21.04.2029 «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, Դիլիջան, Աբովյան 25, AM

   14376  21.04.2029 «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, Դիլիջան, Աբովյան 25, AM

   14377  21.04.2029 «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, Դիլիջան, Աբովյան 25, AM

   14378  21.04.2029 «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, Դիլիջան, Աբովյան 25, AM

   14379  21.04.2029 «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, Դիլիջան, Աբովյան 25, AM

   14588  27.05.2029 Հասնի Կոսեջյան, DE

   14631  16.04.2029 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

   14679  01.04.2029 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

   14681  28.04.2029 «Այ Փի Էս Սի» քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների

            ինստիտուտ ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ Անհաղթի 23/6, 6-րդ հարկ, ս. 601, AM

   14695  30.04.2029 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2, AM

   14785  01.04.2029 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

   14938  10.04.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   14939  10.04.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

   15204  11.08.2029 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

   15559  07.09.2029 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

    09-01                 497 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

A61L 2/00            3290  A
D21H 25/00         3290  A
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№ 05/1 
02 .05 . 20 19

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2206
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26305
73 (1) Իրավատեր Արտեմ Թորոսյան, Երևան, 
Ռուբինյանց, շ. 12, բն. 27, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ԻՆՍԱՅԴ» ՍՊԸ, 
ՀՀ, ք. Երևան, Ռուբինյանց 12շ, բն. 27, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.04.2019

____________________

Գրանցում No 2207
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6278, 6724, 16957, 21589, 
21590, 21591
73 (1) Իրավատեր  Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ 
ՍԱՐԼ, 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmai-
son, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՈՒՊՍԱ ՍԱՍ, 
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, 
France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.04.2019

____________________

Գրանցում No 2208
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22459
73 (1) Իրավատեր  «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Վոլշեբնիցա» 
հրուշակեղենային ֆաբրիկա ՍՊ ընկերություն, 
140032, Ռուսաստանի Դաշնություն, Մոսկովյան 
մարզ, Լյուբերեցկիյ շրջան, Մալախովկա ավան, 
Գարաժնայա փողոց, տուն 4, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.04.2019

____________________

Գրանցում No 2209
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5062
73 (1) Իրավատեր  Պրզեդզիեբյորստվո «Պոլմոս» 
Բիալիսթոք, Սպոլկա Աքցիժնա, Elewatorska 20, 
15-950 Bialystok, Poland, PL
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
ՍիԻԴիՍի Ինթըրնեյշընըլ ՍՓ. Զ Օ.Օ., ul. Kow-
anowska 48, 64-600 Oborniki, Poland, PL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.04.2019

____________________

Գրանցում No 2210
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27985
73 (1) Իրավատեր  ՓիԷլԱր ԱյՓի Հոուլդինգզ, 
ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի սահմանափակ պատաս-
խա նատվությամբ ընկերություն, 4350 Baker Road, 
Minnetonka, Minnesota 55343, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՍԱՖԻԼՕ 
Սոչիետա Ացիոնարիա Ֆաբրիկա Իտալիանա 
Լավորա ցիոնե Օքիալի Ս.պ.Ա., Zona Industriale-VII 
Strada, 15, I-35129 Padova (PD), Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.04.2019

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 2211
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10669, 10670
73 (1) Իրավատեր  Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., 3-11, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող Լեո Ֆարմա Ա/Ս, 
Industrieparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark, 
DK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.04.2019

____________________

Գրանցում No 2212
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17704
73 (1) Իրավատեր  Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) 
Լիմիթիդ, Dansom Lane, Hull HU8 7 DS, United 
Kingdom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ռեքիթթ ընդ 
Քոլման (Օվերսիզ) Հիգիեն Հոում Լիմիթիդ, 103-
105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, United 
Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.04.2019

____________________

Գրանցում No 2213
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17842, 27622
73 (1) Իրավատեր  Ռիչմընդ Թբեքոու Փրոդաքթս 
Լթդ, Parkshot House, 5 Kew Road, Richmond, TW9 
2PR, United Kingdom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ջոյնթ Սթոք 
Քոմփանի Դոնսկոյ տաբակ, 1-ya Lugovaya 17, 
Rostov-on-Don, 344002 Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.04.2019

____________________

Գրանցում No 2214
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11761
73 (1) Իրավատեր  Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, 
D-51368 Leverkusen, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բայեր Ինթե-
լեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, Alfred-Nobel-Strasse 
10, 40789 Monheim am Rhein, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

           Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.04.2019

____________________

Գրանցում No 2215
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16241
73 (1) Իրավատեր Քարուն Դեըրիս, ինք., 9027 
Glenoaks Boulevard Sun Valley California 91352, 
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քարուն 
Դեըրիս, ԷլԷլՍի, 13023 Arroyo Street, San Fer-
nando, California 91340, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.04.2019

____________________

Գրանցում No 2216
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16241
73 (1) Իրավատեր  Քարուն Դեըրիս, ԷլԷլՍի, 
13023 Arroyo Street, San Fernando, California 
91340, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷլԷյՋի Հոլդինգ, 
Ինք., 2376 South Park Avenue, Buffalo, New York 
14220, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.04.2019

____________________
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Գրանցում No 2217
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14978, 25661, 20746
73 (1) Իրավատեր «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի պող. 18, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Իտերա» ՍՊԸ, 
Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 37, բն. 23, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.04.2019

____________________
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

 347U          14.10.2018
 439U          14.10.2018
 440U          14.10.2018
 477U          07.10.2018
 485U          15.10.2018

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 3289                 11.10.2018

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
   323S              03.10.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2019.01 (11) 3290 (13) A
A61L 2/00
D21H 25/00

(21) AM20190003 (22) 21.01.2019
(72) Армен Саакян (AM), Гаяне Элиазян (AM), 
Лусине Маргарян (AM), Армине Пароникян (AM), 
Хачатур Саакян (AM) 
(73) Фонд “Научно-исследовательский институт 
древних рукописей “Матенадаран” им. Месропа 
Маштоца”, 0009, Ереван, Маштоци 53 (AM) 
(54) Композиция для дезинфекции библио-
течных фондов
(57) Изобретение относится к композициям для 
дезинфекции в частности, к композициям для 
дезинфекции библиотечных фондов.

Композиция для дезинфекции библио-
течных фондов содержит эфирное масло 
тимьяна Кочи, серебристолистного ромаш-
ника, тонколистного тысячелистника, 
бор ще вика Сосновского и зизифора, при сле-
дующем соотношении компонентов, мас.%: 
эфирные масла тимьяна Кочи – 10,0-18,0, 
серебристолистного ромашника – 16,0-18,0, 
тонколистного тысячелистника – 16,4-18,0, 
борщевика Сосновского - 16,4-18,0,  зизифора 
–16,4-18,0 и дубровника - 16,4-18,0. 

Расширяется ассортимент композиций для 
дезинфекции библиотечных фондов.  

____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 497  (13) S 
(21) 20180050  (22) 22.11.2018
(72) Степан Азарян (AM) 
(73) ООО “Ибари” (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Бутылки в форме фруктов (12 вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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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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