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

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

(51) 2017.01 (11) 3140 (13) A
A23G3/00
A23L1/00 

(21) AM20160034 (22) 15.04.2016
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM) 
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 
14/4 (AM) 
(54) Ջնարակված մրգային կոնֆետների պատ-
րաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ ջնարակված 
մրգային կոնֆետների պատրաստման 
եղանակին: 

Միրգը  կորիզահանում   են,  չորացնում  մինչև 
չոր նյութի 70-72% պարունակության, չորացրած 
մրգի մեջ տեղադրում են ընդեղեն, որը նախա-
պես բովում են 150-180°C ջերմաստիճանում՝ 
1,0:10,0 հարաբերակցությամբ վերցրած 
կերակրի աղի և ջրի խառնուրդի մեջ, 
այնուհետև ջնարակում են միրգը: Որպես միրգ 
վերցրած է արմավ: Ընդեղենը տեղադրում են 
կորիզահանումից առաջացած խոռոչում, իսկ 
ջնարակը 1:1:2 հարաբերակցությամբ վերցրած 
տրորած կակաոյի, կակաոյի յուղի և շաքարի 
փոշու խառնուրդ է: 

Ընդլայնվում է ջնարակված մրգային 
կոնֆետների տեսականին:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3141 (13) A
E04F19/00

(21) AM20160117 (22) 12.12.2016
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 

(54) Շարվածքի հարթությունն ապահովող 
սալիկների բաժանարար
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը, 
մասնավորապես՝ սալիկների տեղադրելու 
ժամանակ օգտագործվող բաժանարարներին:

Շարվածքի հարթությունն ապահովող 
սալիկների բաժանարարն իր բարձրության 
վերևի և ներքևի հատվածներում սիմետրիայի 
առանցքի հակառակ ուղղություններով և 
միմյանց նկատմամբ շրջված ունի երկու տարբեր 
տեսակի բաժանարարներ: Վերևի հատվածում 
սիմետրիայի առանցքի ուղղությամբ ունի բռնակի 
և I-աձև բաժանարարի ֆունկցիա կատարող մեկ 
թև, ներքևի հատվածի բաժանարարի թևերի 
վերին հիմքերին հարթություն ապահովող 
ֆունկցիայի հնարավորություն տալու համար 
բարձրության կենտրոնական հատվածում 
բաժանարարի երեք թևերի վերին հիմքերի 
ծայրամասերին ամրացված է աղեղնաձև 
թևերով և ուղղանկյուն պրիզմայաձև հիմքով 
հենակ: Հենակի թևերի ստորին հիմքի երկու 
ծայրերն ամրակցված են բաժանարարի 
սիմետրիայի առանցքից դուրս գտնվող 
ուղղանկյուն պրիզմայաձև երկու թևերի վերին 
հիմքերի ծայրամասերին, իսկ կենտրոնական 
մասով ամրակցված է բաժանարարի առանցքի 
վրայի ներքևի թևի վերին հիմքի ծայրամասին 
և վերևի թևի ստորին հիմքին: Բաժանարարի 
արտաքին թևերի վրա կատարված են 
ծավալային դատարկ տիրույթներ: Որպես 
տարբերակներ բաժանարարը բարձրության 
ներքևի հատվածում ունի T-աձև, խաչաձև և 
Y-աձև բաժանարարներ:

Ապահովվում է սալիկների բաժանարարի 
բազմակի օգտագործումը, ընդլայնվում են 
բաժանարարի կիրառման բազմաֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 69 նկ.:

_____________________
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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) 20161050  (111) 26520
(220) 17.08.2016 (151) 10.10.2017
   (181) 17.08.2026
(730) Գեղամ Խանզրադյան, Երևան, Ղ. Փար-
պեցի 22, բն. 7ա, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. խանութ.
դաս 41. ակումբների և խաղատների 

ծառայություններ.
դաս 43. ռեստորանային համալիր, 

հյուրանոցային համալիր, սրճարանների, 
բարերի և գարեջրատների ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161653  (111) 26521
(220) 20.12.2016 (151) 10.10.2017
   (181) 20.12.2026
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների հա մար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
_____________________

(210) 20161703  (111) 26522
(220) 28.12.2016 (151) 10.10.2017
   (181) 28.12.2026
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 1. ստուգիչ պատրաստուկներ և ստու-

գա ճշտման հեղուկներ լաբորատորիաներում 
օգտագործվող ախտորոշման սարքերի և 
սարքավորումների համար. արհեստական 
պայմաններում բժշկական ախտորոշիչ 
թեստավորման և (կամ) վերլուծության 
համար նախատեսված լաբորատոր սարքերի 
և սարքավորումների ստուգիչ լուծույթներ 
և ստուգաճշտման հեղուկներ. քիմիական 
ռեակտիվներ  լաբորատորիաներում անցկաց-
վող ախտորոշման և (կամ) վերլուծության 
համար. ախտորոշիչ ռեակտիվներ լաբորա-
տորիա ներում օգտագործելու համար.

դաս 5. բժշկական ախտորոշիչ ռեակտիվ-
ներ. թեստավորման պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար. ախտորոշիչ թեստեր բժշկական 
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նպատակներով օգտագործելու համար. 
ազդանյութերով լիցքավորված քարթրիջներ 
բժշկական ախտորոշման համար.

դաս 9. վերահսկման և չափման լաբո-
րատոր սարքեր և սարքավորումներ, 
ներառյալ՝ արյան սքրինինգի (զանգվածային 
հետազոտման) սարքեր և սարքավորումներ. 
լաբորատոր վերլուծիչներ արյան, օրգա-
նիզմի հեղուկի և (կամ) հյուսվածքների 
չափման, հետազոտման և վերլուծության 
համար. հեմատոլոգիական վերլուծիչ-
ներ (ստուգիչ-չափիչ սարքավորումներ). 
կլինի կական քիմիական վերլուծիչներ 
(ստուգիչ-չափիչ սարքավորումներ). 
իմունա  լո գիական վերլուծիչներ (ստուգիչ-
չափիչ սարքավորումներ). լաբորատոր 
ավտոմատացված սարքեր և սարքավորումներ 
մոլեկուլային հետազոտման համար. 
նմուշների լաբորատոր ընտրման սարքեր և 
գործիքներ. սեկվենսերներ, սպեկտրաչափներ, 
սենսորներ և համակարգիչներ ներառող 
մոլեկուլային ախտորոշման համակարգեր 
նուկլեինաթթուների հաջորդականության, 
նուկլեինաթթուների, գենետիկական նյութերի, 
վարակահարուցիչների և (կամ) ախտածին 
մանրէների վերլուծության համար. լաբորատոր 
սարքեր և սարքավորումներ մանրէաբանական 
սքրինինգի (զանգվածային հետազոտման) և 
նույնականացման համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք 
լաբորատոր սարքերի և գործիքների, բժշկական 
ախտորոշման սարքերի և գործիքների, 
հիվանդների բուժման վայրում բժշկական 
ախտորոշման սարքերի և գործիքների հետ 
օգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք 
արյան, օրգանիզմի հեղուկի և հյուսվածքների 
թեստավորման համար. վերալիցքավորվող 
մարտկոցներ.

դաս 10. բժշկական ախտորոշիչ սարքեր 
և գործիքներ, ներառյալ՝ արյան սքրինինգի 
(զանգվածային հետազոտման) սարքեր և 
գործիքներ. լաբորատոր վերլուծիչներ արյան, 
օրգանիզմի հեղուկի և (կամ) հյուսվածք ների 
չափման, հետազոտման և վերլուծության 
համար. հեմատոլոգիական վերլուծիչ ներ 
(ստուգիչ-չափիչ սարքավորումներ). կլինի-
կական քիմիական վերլուծիչներ (ստուգիչ-

չափիչ սարքավորումներ). իմունա լոգիական 
վերլուծիչներ (ստուգիչ-չափիչ սարքա-
վորումներ). լաբորատոր ավտոմատացված 
կլինիկական սարքեր և սարքավորումներ 
մոլեկուլային հետազոտման համար. 
նմուշների ընտրման լաբորատոր սարքեր և 
գործիքներ. սեկվենսերներ, սպեկտրաչափ-
ներ, սենսորներ և համակարգիչներ ներառող 
մոլեկուլային ախտորոշման համակարգեր 
նուկլեինաթթուների հաջորդականության, 
նուկլեինաթթուների, գենետիկական նյութերի, 
վարակահարուցիչների և (կամ) ախտածին 
մանրէների վերլուծության համար. սարքեր 
և գործիքներ հիվանդների բուժման վայրում 
բժշկական ախտորոշման համար. շարժական 
չափիչ սարքեր և սարքավորումներ և 
միանգամյա օգտագործման գործիքներ արյան 
կլինիկական քիմիական թեստավորման 
և արյան մեջ գլյուկոզի պարունակության 
վերլուծության համար. 

դաս 37. արյան, օրգանիզմի հեղուկի և 
(կամ) հյուսվածքների վերլուծության համար 
նախատեսված սարքերի, սարքավորումների 
և գործիքների տեղակայում, սպասարկում և 
վերանորոգում. արհեստական պայմաններում 
ախտորոշման լաբորատորիաներին սխալ-
ների և աշխատանքի խափանումների 
հեռակա կամ տեղում հայտնաբերման և 
վերացման ծառայությունների տրամադրում. 
լաբորատոր և բժշկական սարքերի և 
սարքավորումների տեղակայում, սպասարկում 
և վերանորոգում. բժշկական ախտորոշման 
սարքերի և սարքավորումների տեղակայում, 
սպասարկում և վերանորոգում. լաբորատոր 
սարքերի և սարքավորումների տեղակայում, 
սպասարկում և վերանորոգում. արհեստական 
պայմաններում ախտորոշման ոլորտում 
լաբորատոր սարքավորումների տեղակայում, 
սպասարկում և վերանորոգում. լաբորատոր 
ախտորոշման համակարգերի հեռակա 
մոնիտորինգ. տեխնիկական օժանդակության 
ծառայություններ բժշկական ախտորոշման 
բնագավառում. բժշկական ախտորոշման 
սարքավորումների տեխնիկական սպա-
սարկում.

դաս 42. արհեստական պայմաններում 
ախտ որոշման լաբորատոր սարքերի և 
սարքա  վորումների, լաբորատոր ավտոմա-
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տացված համակարգերի և դրանց վերա-
բերող համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանքի  տեխնիկական 
օժանդակության ծառայություններ. արհես-
տական պայմաններում ախտորոշման 
բնագավառում օգտագործվող լաբորատոր 
ծրագրային արտադրանքի  տեխնիկական 
սպասարկում. արհեստական պայմաններում 
ախտորոշման լաբորատորիաների հեռակա 
էլեկտրոնային ախտորոշում և աշխատան-
քային անսարքությունների վերացում. 
արհեստական պայմաններում ախտորոշման 
սարքավորումների և ավտոմատացված լաբո-
րատոր համակարգերի աշխատանքի հեռակա 
էլեկտրոնային մոնիտորինգ. արհեստական 
պայմաններում ախտորոշման բնագավառում 
լաբորատորիական և ախտորոշման սարքա-
վորումների տեղեկատվության կառավարման, 
մոնիտորինգի և վերլուծության համար 
վեբ-կայքի միջոցով ծրագրային հարթակի 
տրամադրում. ծրագրային ապահովում որպես 
(SAAS) ծառայություն, որն իրենից ներկայացնում 
է ծրագրային ապահովում արհեստական 
պայմաններում ախտորոշման բնագավառում 
տվյալների և տեղեկատվության կառավարման 
համար. տեխնիկական սպասարկում, այն է՝ 
ախտորոշման լաբորատոր համակարգերի 
շահագործման հեռակա մոնիտորինգ.

դաս 44. բժշկական ախտորոշման ծառա-
յություններ. արհեստական պայմաններում 
ախտորոշման ծառայություններ. մոլեկուլյար 
ախտորոշման ծառայություններ. ախտորոշման 
և բուժման նպատակով բժշկական 
հետազոտությունների անցկացում. հիվանդի 
բժշկական հետազոտման կառավարում, 
բժշկական ախտորոշման ստացված տվյալ-
ների և տեղեկատվության կառավարում, 
բժշկական ախտորոշման բնագավառում 
հաշվետվությունների հետևում, վերլուծություն 
և պատրաստում. ախտորոշման նպատակով 
բժշկական թեստավորում, մոնիտորինգ, 
վերլուծություն ու հաշվետվությունների 
կազմում. բժշկական ախտորոշման բնագա-
վառում տեղեկատվության տրամադրում. 
հիվանդությունների ախտորոշման, վերա-
հսկման և բուժման վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում. խորհրդատվություն 
բժշկական ախտորոշման բնագավառում:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20170093  (111) 26523
(220) 25.01.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 25.01.2027
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.02.2017
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20170316  (111) 26524
(220) 06.03.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 06.03.2027
(730) Հասմիկ Հարությունյան, Երևան, Աբովյան 
26, բն. 9, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

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

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ:

_____________________
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(210) 20170319  (111) 26525
(220) 06.03.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 06.03.2027
(730) «Կաֆե դյու բրազիլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Բագրատունյաց 52/1, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ:
_____________________

(210) 20170370  (111) 26526
(220) 15.03.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 15.03.2027
(730) «Տ և Գ» ՍՊԸ, Երևան, Վ.Դավթյան 29, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «Նուվել Էսթետիկ», «ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ», «Nouvelle Esthetique», «CENTRE DE 
BEAUTE» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն գույնով:
(511) 

դաս 44. մարդկանց և կենդանիների 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170374  (111) 26527
(220) 16.03.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 16.03.2027
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
_____________________

(210) 20170389 (111) 26528
(220) 20.03.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 20.03.2027
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
թաղ., Փիրումյանների 4/3, 7 տարածք, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

13

ՄԱՍ 1

13

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 20 17

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

դաս 3. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգոր ված անձեռոցիկներ.

դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ:
_____________________

(210) 20170415  (111) 26529
(220) 27.03.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 27.03.2027
(730) Անդը Քընթրոլ Ջենըրըլ Թրեյդինգ Լ.Լ.Ք, AE 
(442) 18.04.2017
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20170420  (111) 26530
(220) 28.03.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 28.03.2027
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

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

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 

լուսա նկարներ. թղթագրենական և գրա-
սեն յակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեներ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
_____________________

(210) 20170503  (111) 26531
(220) 14.04.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 14.04.2027 
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 
8, AM, «Գրանդ սպորտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 4, AM, «Գրանդ տոբակո» 
Հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM,   «Գրանդ Քենդի» 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM, «Ինտերնեյշնլ 
Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 
10, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 
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(526) «HOLDING» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.

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

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

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

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

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

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

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

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխա-
րինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 
օգտագործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վո րումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 

մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա բե րական վերլուծումների և հետա զոտու-
թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում.

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

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

_____________________

(210) 20170525  (111) 26532
(220) 20.04.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 20.04.2027
(730) «Ա.Ա.Բ. պրոեկտ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբ-
կիրի 39/1ա, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «CONSTRUCTION» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում:

_____________________
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(210) 20170535  (111) 26533
(220) 20.04.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 20.04.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար 
Խաչատրյան, Երևան, Արարատյան փ., բարակ 
10, տուն 68/27, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 35. առևտուր.
դաս 36. միջնորդային գործունեություն.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170554  (111) 26534
(220) 25.04.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 25.04.2027
(730) «Զանգի լայվքոմ» ՓԲԸ, Երևան, Հյուսի-
սային պողոտա 10/4, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
_____________________

(210) 20170588 (111) 26535
(220) 02.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 02.05.2027
(730) «Արդիս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 90/2, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20170675  (111) 26536
(220) 12.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 12.05.2027
(730) «Հիդդեն գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Արարատի մարզ, 
գ. Արմաշ, Գործարանային 3, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «АРАГАЦСКИЙ ПЕРЛИТ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 19. տեսակավորված պեռլիտ:
_____________________
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(210) 20170677  (111) 26537
(220) 12.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 12.05.2027
(730) «Իրավունքի զարգացման կենտրոն» 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
0033, Հակոբ Հակոբյան 3, հիմնական 
մասնաշենք 2-րդ սեկցիա, 5-րդ հարկ, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն և կանաչ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

_____________________

(210) 20170723  (111) 26538
(220) 18.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 18.05.2027
(730) «Իզիլինկ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
2ա, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 9. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
դաս 35. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում 

և զարգացում:
_____________________

(210) 20170724  (111) 26539
(220) 18.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 18.05.2027
(730) «Ա.Դ.Ա. հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբ-
կիրի 41, տուն 7, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. ջերմամշակված և պահածոյացված 

մրգեր և բանջարեղեն:
_____________________

(210) 20170767  (111) 26540
(220) 24.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 24.05.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
_____________________

(210) 20170777  (111) 26541
(220) 24.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 24.05.2027
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 16.06.2017
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(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն. 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդումների 
պատրաստում:

_____________________

(210) 20170779  (111) 26542
(220) 24.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 24.05.2027
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն. 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդումների 
պատրաստում: 

_____________________

(210) 20170780  (111) 26543
(220) 24.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 24.05.2027

(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն. 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդումների 
պատրաստում:

_____________________

(210) 20170784  (111) 26544
(220) 25.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 25.05.2027
(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «YEREVAN» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և բաց մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
_____________________
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(210) 20170815  (111) 26545
(220) 31.05.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 31.05.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կամո Իսաջանյան, 
Արարատի մարզ, գ. Մխչյան, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «costruction of stones» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, մուգ մոխրագույն, սև, կանաչ, 
սպիտակ, դեղին և գազարագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. հանքաքարի մշակում:
_____________________

(210) 20170838 (111) 26546
(220) 07.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 07.06.2027
(730) «2Մայնդս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 0051, 
Վրացական 21/2/45, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումն եր. արդյու-
նա բերական վերլուծումների և հետազո տու-
թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում:

_____________________

(210) 20170856 (111) 26547
(220) 09.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 09.06.2027
(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, 0047, 
Նորք Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մոխրագույն, կապույտ, նարնջագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, մսի էքստրակտներ:
_____________________

(210) 20170857  (111) 26548
(220) 09.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 09.06.2027
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(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, 0047, 
Նորք Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «TRAITEUR» գրառումը 35-րդ, 41-րդ և 43-րդ 
դասերի համար ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

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

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20170858 (111) 26549
(220) 09.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 09.06.2027
(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, 0047, 
Նորք Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մոխրագույն, կապույտ, նարնջագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձուկ:
_____________________

(210) 20170859 (111) 26550
(220) 09.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 09.06.2027
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(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, 0047, 
Նորք Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մոխրագույն, կապույտ, նարնջագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, մսի էքստրակտներ:
_____________________

(210) 20170862  (111) 26551
(220) 12.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 12.06.2027
(730) Էդուարդ Մելքոնյան, Երևան, Արհեստա-
վորների 109, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

դաս 21. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակ-
ներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, սուրճի փոխա-
րինիչներ.

դաս 37. սարքավորումների տեղակայում.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170874  (111) 26552
(220) 13.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 13.06.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Դանիելյան 
Ռոմանի, Երևան, Քաջազնունի 14, բն. 53, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

դաս 41. մանկական զվարճանքի կենտրոն:
_____________________

(210) 20170875  (111) 26553
(220) 13.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 13.06.2027
(730) ԷյչՓի Հյուլիթ Փեքարդ Գրուփ ԼԼՔ, 
Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, US 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ, անձնական 

համակարգիչներ, անձնական լեփթոփ 
համակարգիչներ, դյուրակիր համակարգիչներ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

22

ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

16 . 10 . 20 17

(նոթբուքեր), սեղանի անշարժ համակարգիչ-
ներ, պլանշետային համակարգիչներ, 
համակարգչային սարքավորումներ, գրպանի 
համակարգիչներ, համակարգիչների կից 
սարքեր, այդ թվում՝ «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ, համակարգչային մոնի-
տորներ և դիսփլեի էկրաններ, շարժական 
հեռախոսներ, սմարթֆոններ, ֆաբլեթներ.

դաս 35. համակարգիչների, պլանշետա-
յին համակարգիչների, համակարգչային 
սարքա  վորումների և համակարգիչների 
կից սարքերի  մանրածախ վաճառքի 
ծառայություններ առցանց խանութների 
միջոցով. համակարգիչների, պլանշետային 
համակարգիչների, համակարգչային 
սարքա վորումների և համակարգիչների 
կից սարքերի մանրածախ վաճառքի 
ծառայություններ շարժական խանութների 
միջոցով. համակարգչային ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին և գնորդներին 
վեբկայքերում տեղերի տրամադրում՝ առցանց 
վաճառքի նպատակով:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170898 (111) 26554
(220) 15.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 15.06.2027
(730) Արամ Րաֆիկի Մելիքյան, Երևան, 0010, 
Կենտրոն, Սայաթ Նովա 25, բն. 14, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

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

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

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

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

_____________________

(210) 20170904  (111) 26555
(220) 16.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 16.06.2027
(730) Վլադիմիր Սերգեյի Դանիլով, Երևան, 
Բրյուսովի 2/28, AM 
(442) 03.07.2017
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(540) 

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

դաս 30. շոկոլադ, շոկոլադե կոնֆետներ, 
շոկոլադե մածուկ:

_____________________

(210) 20170911  (111) 26556
(220) 19.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 19.06.2027
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ. մաշկի խնամքի ոչ բուժական 
պատրաստուկներ. պարֆյումերիային արտա-
դրանք, օծանելիք, օդեկոլոններ և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման 
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170921  (111) 26557
(220) 20.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 20.06.2027
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 

(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ. մաշկի խնամքի ոչ բուժական 
պատրաստուկներ. պարֆյումերիային արտա-
դրանք, օծանելիք, օդեկոլոններ և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման 
համար: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170922  (111) 26558
(220) 20.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 20.06.2027
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ. մաշկի խնամքի ոչ բուժական 
պատրաստուկներ. պարֆյումերիային արտա-
դրանք, օծանելիք, օդեկոլոններ և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման 
համար: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170931  (111) 26559
(220) 22.06.2017 (151) 10.10.2017
   (181) 22.06.2027
(730) Ռուսլանա Քոչարյան, Երևան, Նոր Արեշի 
26 փող., տուն 58/2, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3629  22.10.2027 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3723  12.12.2027 Քրաֆթ Ֆուդզ Շվեց Հոլդինգ ԳմբՀ, CH

3936  22.10.2027 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

3941  12.11.2027 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

4009  01.10.2027 Քենթ Գիդա Մադելերի Սանայի վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

4012  30.10.2027 Ֆեդերլ-Մոուգլ Իգնիշըն Քամփնի, US

4082  01.08.2027 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

4088  21.10.2027 Դայջեո փ.լ.ք., GB

4174  22.10.2027 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

4175  27.10.2027 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

4603  27.10.2027 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

12409  14.05.2027 «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ, 

     Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM

12653  02.10.2027 «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 17, AM

12745  20.06.2027 Օ Փ Ի Փրոդաքթս, Ինք., US

12826  06.09.2027 Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», RU

12828  18.09.2027 Գիլի Գրուփ Քո., Լթդ., CN

12912  22.06.2027 Ջիպաս Միդլ Իսթ ԷֆԶեթՍիՕու, AE

12914  24.09.2027 Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

12915  24.09.2027 Սորեմարտեկ Ս.Ա., Լյուքսեմբուրգի կորպորացիա, LU

12916  24.09.2027 Սորեմարտեկ Ս.Ա., Լյուքսեմբուրգի կորպորացիա, LU

12917  24.09.2027 Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

12918  24.09.2027 Սորեմարտեկ Ս.Ա., Լյուքսեմբուրգի կորպորացիա, LU

12930  24.09.2027 Սորեմարտեկ Ս.Ա., Լյուքսեմբուրգի կորպորացիա, LU

12931  24.09.2027 Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

12957  26.10.2027 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

12975  22.06.2027 Ջիպաս Միդլ Իսթ ԷֆԶեթՍիՕու, AE

13063  05.09.2027 Փիմարքս Լիմիթիդ, JE

13069  08.10.2027 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 

     «Կոորդինիրույուշչիյ Ռասպրեդելիտելնիյ Ցենտր «ԷՖԿՈ–Կասկադ», RU

13072  07.11.2027 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու “Արչեդա-Պրոդուկտ”, RU

13083  20.11.2027 Քեդբրի ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

13094  01.10.2027 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 

     «Կոորդինիրույուշչիյ Ռասպրեդելիտելնիյ Ցենտր «ԷՖԿՈ–Կասկադ», RU

13095  30.10.2027 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու

      «Կոորդինիրույուշչիյ Ռասպրեդելիտելնիյ Ցենտր «ԷՖԿՈ–Կասկադ», RU

13112  12.12.2027 Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

13189  20.09.2027 «Սիներգիյա կապիտալ» բաժնետիրական ընկերություն, RU

13190  24.09.2027 Սորեմարտեկ Ս.Ա., Լյուքսեմբուրգի կորպորացիա, LU

13293  21.12.2027 ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, GB

13311  29.10.2027 Լեո Ֆարմա Ա/Ս, DK

13457  13.09.2027 «Հին Էրիվան Հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային պող. 2, AM

13458  17.10.2027 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու

      «Կոորդինիրույուշչիյ Ռասպրեդելիտելնիյ Ցենտր «ԷՖԿՈ–Կասկադ», RU

14005  28.09.2027 «Էդգար առաջին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մրգավան, AM

14770  24.09.2027 Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», RU



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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

(210) 20171004
(220) 06.07.2017
(730) Սոնա Վահրամի Դավթյան, Երևան, 
Աջափնյակ, Վահագնի թղմ., 4-րդ տեղամաս, 
Սիփանի փ., տուն 2, AM 
(540) 

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

շարֆեր (պարանոցի թաշկինակներ). մինչև 
կոճերը հասնող կոշիկներ. բերետներ. 
կիսակոշիկներ. բլուզներ. սպորտային 
կոշիկներ. բրիջիներ. տաբատներ. քողեր. 
զանգապաններ. բաճկոնակներ. հովարով 
գլխարկներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ. 
լողազգեստներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. լողափի զգեստներ. բաճկոններ. 
լեգինսներ. սպորտային մայկաներ. թիկնոցներ. 
ականջակալներ (հագուստ). կարճագուլպաներ. 
կաշվե հագուստ. վերարկուներ. պիժամաներ. 
անջրանցիկ հագուստ. գոտիներ (հագուստ). 
սվիտերներ. պուլովերներ. խալաթներ.

դաս   35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար, հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում, ապրանքների 
ցուցադրում, ցուցահանդեսների կազմակերպում 

առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, 
նորաձեւության ցուցադրության կազմակեր պում 
գովազդային նպատակներով, ցուցափեղկերի 
ձևավորում, առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին, առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում, մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով, գովազդային 
վահանակների վարձույթ վաճառասեղանների 
վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի(ստենդների) 
վարձույթ, ազդագրերի փակցնում արտաքին 
գովազդ, հեռուստագովազդ, ռադիոգովազդ, 
գնման պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում, մանեկենների ծառայություններ 
ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու 
համար:

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

(210) 20171039
(220) 11.07.2017
(730) Էֆես Բրյուըրիս Ինթրնեշնլ Ն.Վ., NL 
(540) 
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(511) 
դաս   32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր. գազավորված ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, գարեջրի հիմքով 
գազավորված ցածր ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գլխավորապես  հյութերից բաղկացած 
ըմպելիքներ.

դաս   33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռու թյամբ գարեջրի), ներառյալ օղիներ, բրենդի, 
հայկական բրենդի, գինիներ, փրփրուն 
գինիներ. գազավորված ցածր  ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացառությամբ գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքների:
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20171095
(220) 21.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Հարու-
թյունյան, Արմավիրի մարզ, գ. Սարդարապատ, 
փ. 26, 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս   44. ստոմատոլոգիական 

ծառայություն:
--------------

(210) 20171151
(220) 02.08.2017
(730) Վիգեն Փիլիպպոսյան, Երևան, Նար-Դոսի 
18, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս   43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

պատրաստման ծառայություններ:
--------------

(210) 20171152
(220) 02.08.2017
(730) Ամգեն Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս   5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
նախատեսված գլխացավերի, միգրենների, գլխի 
ցավերի և նյարդաբանական խանգարումների և 
ախտաբանական վիճակների կանխարգելման, 
զարգացման զսպման և բուժման համար:

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

(210) 20171153
(220) 02.08.2017
(730) Ամգեն Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս   5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, դեղագործական պատրաստուկներ 
նախատեսված գլխացավերի, միգրենների, գլխի 
ցավերի և նյարդաբանական խանգարումների և 
ախտաբանական վիճակների կանխարգելման, 
զարգացման զսպման և բուժման համար: 

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

(210) 20171180
(220) 11.08.2017
(730) Ֆոշան Սոեր Էլեքթրոնիք Ինդաս  թրի 
Քո., Լթդ., CN 
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(540) 

(511) 
դաս   9. մոնիտորներ (համակարգչային 

սարքավորանք). հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. լուսային 
էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. 
խոսակցական ապարատներ. նավագնացա-
կան սարքեր և գործիքներ. տեսահեռախոսներ. 
բարձրախոսների պատյաններ. դիտարկման 
և վերահսկման էլեկտրական ապարատուրա. 
ընդունիչներ (ձայնա-և տեսա-). ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. հեռուստացույցներ. 
տեղագրական գործիքներ. ուսուցանող 
սարքեր. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտրա-
հաղորդալարեր. մեկուսացված պղնձալար. 
ձայնի ուժեղարարներ. կոմուտատորներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
էլեկտրական կերպափոխիչներ. էլեկտրական 
փոխարկիչներ. խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացումներ), խցակի երկ-
ժանիներ (էլեկտրական միացումներ), խցակի 
միացումներ (էլեկտրական). ռեդուկտորներ 
(էլեկտրական). ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) 
էկրաններ. կառավարման վահաններ 
(էլեկտրականություն). էլեկտրական 
գծերի միացքներ. կերպափոխիչներ (էլեկ-
տրա կանություն). հեռակառավարման 
ապա րա  տուրա. ինտեգրալ սխեմաներ. կիսա-
հա ղորդիչներ. լուսավորության էլեկտրական 
կարգավորիչներ. լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ). բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. 
կոմուտացման էլեկտրական ապարատներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. էլեկտրական 
փականներ. դռան էլեկտրական զանգեր. 
լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար. էլեկտրական 
մարտկոցներ. արևային մարտկոցներ:

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

(210) 20171205
(220) 21.08.2017
(730) Արթուր Մադաթյան, Երևան, Գրիգոր 
Լուսավորչի 12, բն.33, AM 

(540) 

(511) 
դաս   35. ծաղիկների և արծաթյա զարդերի 

վաճառք:
--------------

(210) 20171217
(220) 22.08.2017
(730) Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ 
Քամփնի, ID 
(540) 

(511) 
դաս   34. մոխրամաններ, սիգարներ, սիգա-

րետներ, ծխագլանակներ, վառիչներ ծխողների 
համար, լուցկիներ, ֆիլտրեր սիգարետների 
համար, մուշտուկներ սիգարետների համար, 
ծխամորճեր, սիգարետների պարկուճներ, 
ծխախոտ:

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

(210) 20171218
(220) 22.08.2017
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս   5. դեղագործական պատրաստուկներ:

--------------
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(210) 20171232
(220) 24.08.2017
(730) «Մոբիվոշ» ՍՊԸ, Երևան, 0009, Տերյան 
62, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս   3. պատրաստուկներ մաքրելու կամ 

փայլեցնելու համար.
դաս   37. տրասպորտային միջոցների 

մաք րում:
--------------

(210) 20171238
(220) 25.08.2017
(730) Ալլերգան Հոլդինգս Ֆրանս ՍԱՍ, FR 
(540) 

(511) 
դաս   3. կոսմետիկական միջոցներ, մասնա-

վորապես՝ մարդկանց հոնքամեջի գծերի, 
երեսի կնճիռների, անհամաչափությունների, 
թերությունների և մաշկի այլ խնդիրների 
համար.

դաս   5. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ մարդկանց հոնքամեջի գծերի, երեսի 
կնճիռների,  անհամաչափությունների, 
թերու թյունների և մաշկի այլ խնդիրների 
բուժման համար. կենսաբանական մաշկային 
հյուսվածքապատվաստներ, մասնավորապես՝ 
ժելեանման լուծույթներ կնճիռները լցնելու 
համար.

դաս   10. ապարատուրա մարդկանց 
հոնքա մեջի գծերի, երեսի կնճիռների,  անհա-
մաչափությունների, թերությունների և մաշկի 
այլ խնդիրների բուժման համար. կենսաբանա-
կան մաշկային ներպատվաստիչներ, 
մասնավորապես՝ ժելեանման լուծույթներ 
կնճիռները լցնելու համար:

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

(210) 20171320
(220) 11.09.2017
(730) «Րութ այթիէսփի» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբ-
յան 33, AM 
(540) 

(511) 
դաս   6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համա հալվածքներ. հանքանյութեր. շինա-
րարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս   9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշ խա կան, 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) 20171283
(220) 07.09.2017
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(540) 
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(511) 
դաս   34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի 
ծխախոտ, ինքնափաթթուկի ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ, պապիրոսներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դաս  ում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 

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

(210) 20171285
(220) 08.09.2017
(730) Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո., Լթդ., KR 
(540) 

(511) 
դաս   12. դողեր ավտոմեքենաների համար. 

դողեր հեծանիվների համար. դողածածկան-
ներ. պատյաններ դողերի համար. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. հեծանիվների օդախցիկներ. 
մոտոցիկլետների օդախցիկներ. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
տրանսպորտային միջոցների անվահեցեր. 
թամբերի պատյաններ հեծանիվների համար. 
թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների 
համար. անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. արգելակային սեգմենտներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ 
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. թրթուրներ 
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 

միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվների 
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ. տրանսպորտային միջոցների 
անվադողեր:

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

(210) 20171286
(220) 08.09.2017
(730) «Գինոսի.քոմ» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս   43. ժամանակավոր բնակատեղով 

ապա հովում:
--------------

(210) 20171288
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս   34. չմշակված և մշակված ծխա-

խոտ. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
պապիրոս ներ. սիգարիլներ. սիգարներ. 
ծամելու ծխախոտ.  ծխախոտի փոխարինիչներ 
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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 եթերա-
յին 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 ծխա-
խոտիմասերի. 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) 20171290
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 

(540) 

(511) 
դաս   34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքա-
րեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
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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) 20171289
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս   34. չմշակված և մշակված ծխա-

խոտ. սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապի-
րոսներ. սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու 
ծխախոտ.  ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարու նակող 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 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

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

(210) 20171291
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 
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(511) 
դաս   34. չմշակված և մշակված ծխա-

խոտ. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
պապիրոսներ. սիգարիլներ. սիգարներ. 
ծամելու ծխախոտ.  ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. ծխելու խոտաբույսեր. 
քթախոտ. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերա-
յին յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքա-
րեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. 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) 20171294
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս   34. չմշակված և մշակված ծխա-

խոտ. սիգա րետներ, ծխագլանակներ. պապի-
րոսներ. սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու 
ծխախոտ.  ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. ծխելու խոտաբույսեր. 
քթախոտ. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթե-
րային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչ-
ներ. լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխող ների 
համար. գազի բալոններ վառիչների համար. 
կայծ քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների 
և սիգարետների համար մուշտուկների 
սաթե ծայրապանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
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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) 20171310
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս   34. չմշակված և մշակված ծխա-

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

--------------
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(210) 20171322
(220) 11.09.2017
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(540) 

(511) 
դաս   21. պլաստմասե շիշ.
դաս   32. գարեջուր:

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

(210) 20171323
(220) 12.09.2017
(730) Շանհայ Մեատոն Գրուպ, CN 
(540) 

(511) 
դաս   6. մետաղական պտուտակներ, 

մետա ղական պտուտամեխեր. երկաթեղեն 
փոքր իրեր. զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). 
մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի համար. 
պատուհանների մետաղյա պիտույքակազմեր. 
մետաղական ռելսեր. մետաղական 
փականքներ, բացառությամբ էլեկտրականների, 
մետաղական փականներ, բացառությամբ 
էլեկտրականների. մետաղական շղթաներ. 
մետաղական հենարաններ. դռան մետաղական 
բռնակներ:

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

(210) 20171329
(220) 14.09.2017
(730) «Բաբիկ-90» արտադրական կոոպե-
րատիվ, ք. Երևան, գյուղ Հաղթանակ 4-րդ 
փողոց, 56/1 տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս   29. մսամթերք:

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

(210) 20171335
(220) 15.09.2017
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Միկոյան 10, 
բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս   33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ օղի, մրգային օղի, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի,  լիկյորներ, շամպայն:

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

(210) 20171345
(220) 20.09.2017
(730) «Այ Թի Սի» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 23/17, AM 
(540) 

(511) 
դաս   37. արևային ջերմային սարքա վո-

րանքի տեղադրում և սպասարկում.
դաս   40. արևային էլեկտրակայան:

--------------
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(210) 20171348
(220) 20.09.2017
(730) Դավիթ Դավթյան, Երևան, Պուշկինի 21/3, 
բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս   33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

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

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

(210) 20171349
(220) 20.09.2017
(730) «Զոլոտոե պոլե» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, 
Ծաղկոց 9/19, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր, այդ թվում՝ սննդային 
սպիտակուցներ. դոնդող. սննդային ճարպեր. 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի յուղ 
(սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն երշիկ. 
արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. պահածոյացված 
մրգեր. երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. 
թթու կաղամբ. կանճրակի սննդային յուղ. 
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղեր. սերուցք (կաթնամթերք). 

պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
խուրմա. կաթ. շրդանային մակարդներ. մսային 
դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի մուրաբա. 
պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի 
համար. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պղամիս. միս. 
սննդային դոնդող. ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. 
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր 
(կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. 
կաթնամթերք. բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
սննդային ոսկրածուծ. մշակված ընկույզներ. 
ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի պաշտետներ. 
պահածոյացված սոխ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ. սննդային 
ոսկրայուղ. մանրաթթու. պահածոյացված 
սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած միս. 
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենային 
աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային 
աղցաններ. կենդանական սննդային ճարպեր. 
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. մրգային 
չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. 
պահածոյացված միս. սոյայի շոռ. հարած 
սերուցք. խոզի միս. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. նրբերշիկ 
պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ. 
խնձորի խյուս. լոռամրգի խյուս. թահինի 
(մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս (ածիկա 
սիսեռից). թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
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սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. 
բանջարեղենի մուսեր. մշակված սերմեր. 
պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. վարսակի 
կաթ. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.

դաս   30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց, այդ թվում՝ 
մակարոնեղեն. նշով խմոր անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. 

վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. 
սուրճ. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից. առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ.  ադիբուդի. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ). բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի 
աղ. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. սննդային ձավարներ. քացախ. 
կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. մակարոններ. աղացած 
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց. 
անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար. 
մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ. մշկընկույզ. 
լապշա (արիշտա). կուտապներ. գարեձավար. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ 
(համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). 
կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան (քրքում) 
(համեմանք). սոուսներ (համեմունքներ). 
նեխուրի աղ. սպիտակաձավար. սպագետի. 
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
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վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. սննդային սառույց. պաղ-
պաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն 
նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն գետնընկույզի 
հիմքով. մանրացված վարսակ. մաքրված 
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի 
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի 
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. ակնամոմ. մեղվամոր կաթ. սուշի. 
տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած 
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. 
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. տորտիլաներ. 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
համեմունքներ աղցանների համար. թավալելու 
պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. սոյայի խյուս 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). պեստո (սոուս). կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
գինեքարաթթու խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. պատրաստի 
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի 
համար. վարենիկներ (լցոնված խմորի 
գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բրնձե 

խմոր խոհարարական նպատակների համար. 
ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. հացին 
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է, սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). հոթ-դոգ 
սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ. 
մշակված սերմնահատիկներ որպես 
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի 
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).

դաս   31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ, այդ թվում՝ 
չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. ընկույզներ 
(պտուղներ). կենդանի անասուններ. 
անասնակեր. ծառեր. նոր տարվա տոնածառեր. 
թփուտներ. վարսակ. թարմ հատապտուղներ. 
ճակնդեղ (թարմ). հացահատիկի թեփ. անմշակ 
բնափայտ. փայտի տաշեղ փայտազանգված 
պատրաստելու համար. կակաոյի չմշակված 
հատիկներ. հացազգիների անմշակ հատիկներ. 
սնկեր (չմշակված). քուսպ. չմշակված 
շագանակներ. չմշակված կիտրոններ. կոկոսյան 
ընկույզ. կերեր թռչունների համար. թարմ 
վարունգ. գայլուկի կոներ. Խառնակեր թեփից 
անասունների համար. թարմ բանջարեղեն. 
թարմ դդումներ. պսակներ թարմ ծաղիկներից. 
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ. 
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). 
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ. չմշակված բակլա. բնական 
ծաղիկներ. դեկորատիվ նպատակներով 
չորացրած ծաղիկներ.  ույսերի ծաղկափոշի 
(հումք). չոր խոտ. խար. ցորեն. թարմ մրգեր. 
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բնական ճիմահող. գիհու հատապտուղներ. 
հացահատիկ (հացաբույսեր). հացահատիկային 
կերաբույսեր կենդանիների համար. սերմեր 
տնկելու համար. ձավարեղեն ընտանի 
թռչունների համար. բարկահամ թարմ 
խոտեր. բույսեր. սածիլներ. գայլուկ. թարմ 
սալաթ-կաթնուկ. թարմ ոսպ. եգիպտացորեն. 
եգիպտացորենի քուսպ անասունների համար. 
ածիկ գարեջրագործության և օղեթորման 
համար. պնդուկ (թարմ). ալյուր անասնակերի 
համար. ծաղիկների սոխուկներ. թարմ սոխ. 
գարի. եղինջ. ծղոտ (անասնակեր). լափ 
թեփից անասունների համար. կենդանի ձուկ. 
խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր 
տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկորատիվ 
նպատակների համար. թարմ պրաս. չմշակված 
սիսեռ. կարտոֆիլ (թարմ). արմատապտուղներ 
կերային. խաղող (թարմ). խավարծիլ (թարմ). 
վարդի թփեր. տարեկան. ուտելի քնջութ 
(չմշակված). ընտանի թռչուն. կենդանի. 
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
հացաբույսերի մշակման արգասիքներ 
անասնակերի համար. կենդանի խայծ 
ձկնորսության համար. կենդանի խեցգետիններ. 
որոճվածք կենդանիների համար. չմշակված 
բրինձ. հալվե վերայի բույսեր. թարմ սպանախ. 
կտավատի սերմեր կենդանիների կերի համար. 
ցորենի ծիլեր կենդանիների կերի համար. 
արտիճուկ (թարմ). թարմ սխտոր. թարմ 
դդմիկներ. կտավատի չմշակված սերմեր սննդի 
համար. չմշակված մրգերց կոմպոզիցիա. 
չմշակված քաղցր եգիպտացորենի կողրեր 
(մաքրած կամ չմաքրած): 

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

(210) 20171353
(220) 22.09.2017
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(540) 

(511) 
դաս   34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի 
ծխախոտ, ինքնափաթթուկի ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ «սնուս». 
սիգարետներ, պապիրոսներ, էլեկտրոնային 

սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. 
քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ 
դասում. սիգարետների պապիրոսաթուղթ, 
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի: 

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

(210) 20171356
(220) 22.09.2017
(730) «Մելանտա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Այնթապ, 4-րդ շարք, 1/16, AM 
(540) 

(511) 
դաս   30. ադիբուդի:

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

(210) 20171357
(220) 22.09.2017
(730) «Մելանտա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Այնթապ, 4-րդ շարք, 1/16, AM 
(540) 

(511) 
դաս   29. արևածաղկի մշակված սերմեր:

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

(210) 20171358
(220) 22.09.2017
(730) «Մելանտա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Այնթապ, 4-րդ շարք, 1/16, AM 
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(540) 

(511) 
դաս   30. կոզինախ:

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

(210) 20171359
(220) 22.09.2017
(730) Բիգ Սթար Քո., ԷլԹիԴի, TH 
(540) 

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

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

(210) 20171362
(220) 23.09.2017
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(540) 

(511) 
դաս   5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ լեյկեմիայի, ինքնաբորբոքային հիվան-
դությունների, ինքնավարակամերժ 
հիվան դու  թյունների, արյան հիվանդություն-
ների, քաղց կեղի, ցրված սկլերոզի, ոչ սպեցիֆիկ 
խոցային կոլիտի, հոդաբորբի, ոսկրամկանային 
և մաշկային հիվանդությունների բուժման 
համար. դեղագործական արտադրանք, այն 
է՝ ցիտոկիններն արգելակող դեղամիջոցներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ, որոնք 
կարգավորում են իմունային համակարգը:

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

(210) 20171363
(220) 23.09.2017
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(540) 

(511) 
դաս   5. դեղագործական պատրաստուկներ 

լեյկեմիայի, ինքնաբորբոքային հիվանդու-
թյունների, ինքնավարակամերժ հիվանդու-
թյունների, արյան հիվանդությունների, 
քաղցկեղի, ցրված սկլերոզի, ոչ սպեցիֆիկ 
խոցային կոլիտի, հոդաբորբի, ոսկրամկանային 
և մաշկային հիվանդությունների բուժման 
համար. դեղագործական արտադրանք, այն 
է՝ ցիտոկիններն արգելակող դեղամիջոցներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ, որոնք 
կարգավորում են իմունային համակարգը: 

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

(210) 20171364
(220) 23.09.2017
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(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. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. հայկական կոնյակ 
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(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) 20171365
(220) 23.09.2017
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(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. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. հայկական կոնյակ 
(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) 20171366
(220) 23.09.2017
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(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. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. հայկական կոնյակ 
(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) 20171370
(220) 25.09.2017
(730) «Թաշջյան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 26/7 բն., AM 
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(540) 

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

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

(210) 20171371
(220) 25.09.2017
(730) «Շուզ ընդ կո» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 5, բն. 15, AM 
(540) 

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

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

(210) 20171374
(220) 25.09.2017
(730) Ջինսանա ՍԱ, CH 
(540) 

(511) 
դաս   1. վիտամիններ դեղագործական 

նպա  տակ ների համար.
դաս   5. ըմպելիքներ բժշկական նպա-

տակների համար. կենսաբանական պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բույսերից դեղապատիճներ բժշկական 
(բուժական) նպատակներով օգտագործման 
համար. մաշկաբանական պատրաստուկներ 
(բուժական). դիետիկ սննդայյին հավելումներ. 
դիետիկ սննդային նրբաթելեր. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
էներգետիկ ըմպելիքներ (դիետիկ սննդային 
հավելումներ). դեղագործական ապրանքների 

և սննդային հավելումների մեջ պարունակող 
ֆերմենտներ. մանկական սնունդ. բուսական 
թուրմեր և բուսական միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. սննդին փոխարինող այս 
դաս  ում ներառված պատրաստուկներ, որոնք 
ներառում են, սակայն չեն սահմանափակում 
ըմպելիքներով և սալիկներով. լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) հարմարեցված բժշկական 
նպատակներով օգտագործման համար. 
հանքային հավելանյութեր, հանքային սննդային 
հավելումներ, հանքային պատրսատուկներ. 
սննդային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակներով օգտագործման համար. 
սննդային հավելումներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. բուսային լուծամզուքներ 
(դիետիկ սննդային հավելումներ). դիետիկ 
սննդային հավելումներ պրոտեինից. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրատսուկներ). տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ բուսային լուծամզուքների 
(էքստրակտների) հիմքով. վիտամիններից 
պատրաստված խթանիչներ. հանքային 
նյութերից պատրաստված խթանիչներ. 
վիտամիններ, վիտամինային հավելումներ և 
վիտամինային պատրաստուկներ:

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

(210) 20171378
(220) 26.09.2017
(730) «Հայքլին» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 49, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս   5. կանացի հիգիենիկ տակդիրներ.
դաս   16. թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի 

թուղթ:
--------------

(210) 20171379
(220) 27.09.2017
(730) «Գրիգորյանս» ՍՊԸ, Երևան, 0004, 
Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի 42/4, բն. 58, AM 
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(540) 

(511) 
դաս   43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
ռեստորանների ծառայություններ:

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

(210) 20171380
(220) 27.09.2017
(730) «Գրիգորյանս» ՍՊԸ, Երևան, 0004, 
Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի 42/4, բն. 58, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20171383
(220) 28.09.2017
(730) Լիանա Խաչատրյան, Երևան, 
Վարդանանց 7, 60 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս   44. գեղեցկության  սրահների ծառա-

յություններ:
--------------

(210) 20171384
(220) 28.09.2017
(730) Քրոսքեր Լիմիթեդ, IE 
(540) 

(511) 
դաս   5. նորածինների մոտ լակտոզայի 

անտանելիությունը նվազեցնելու համար 
պատրաստուկներ. սննդային հավելումներ 
նորածինների կաթի մեջ ավելացնելու համար:

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

(210) 20171385
(220) 28.09.2017
(730) Քրոսքեր Լիմիթեդ, IE 
(540) 

(511) 
դաս   5. նորածինների մոտ լակտոզայի 

անտանելիությունը նվազեցնելու համար 
պատրաստուկներ. սննդային հավելումներ 
նորածինների կաթի մեջ ավելացնելու համար:

--------------
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(210) 20171386
(220) 28.09.2017
(730) «Հիստոջեն» պաթոլոգիայի գիտա-
գործնական կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 6/2 շ., բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս   44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-

թյուններ. խորհուրդներ առողջության հարցերով. 
սանիտարական ծառայություն. լաբորատոր 
ախտորոշում. մարդկանց ախտորոշման և 
բուժման համար նախատեսված բժշկական 
հետազոտությունների ծառայություններ. 
բժշկական ախտորոշման բնագավառում 
տեղեկատվության տրամադրում:

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

(210) 20171387
(220) 28.09.2017
(730) «Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ, 
Երևան, Արամի 82-84, AM 
(540) 

(511) 
դաս   36. բանկային ծառայություններ:

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

(210) 20171388
(220) 29.09.2017
(730) «Ֆրուտոպիա» ՍՊԸ, Երևան, Հովհ. 
Հովհաննիսյան թաղ., շ. 50, բն. 22, AM 

(540) 

(511) 
դաս   31. չմշակված կամ չվերամշակված 

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

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

(210) 20171389
(220) 29.09.2017
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի 
86/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս   30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:

--------------
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(210) 20171390
(220) 29.09.2017
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի 
86/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս   30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:

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

(210) 20171391
(220) 29.09.2017
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի 
86/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս   30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք: 

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

(210) 20171393
(220) 29.09.2017
(730) Ալիկ Հակոբյան, Գեղարքունիքի մարզ, գ. 
Նորատուս, Պ.Սևակի 6-րդ նրբ., տուն 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս   35. առևտուր:

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

(210) 20171394
(220) 29.09.2017
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս   35. մանրածախ և մեծածախ առև-

տուր, մասնավորապես կոսմետիկական միջոց-
ների վաճառք:

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

(210) 20171395
(220) 29.09.2017
(730) Էմիրեյթս Նեշնլ Օյլ Քամփնի Լիմիթիդ 
(ԻԷնՕՍի) ԷլԷլՍի, AE 
(540) 

(511) 
դաս   4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար։

--------------
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(210) 20171398
(220) 02.10.2017
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս   34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի 
ծխախոտ, ինքնափաթթուկի ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ «սնուս». 
սիգարետներ, պապիրոսներ, էլեկտրոնային 
սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. 
քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ 
դաս  ում. սիգարետների պապիրոսաթուղթ, 
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի: 

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

(210) 20171399
(220) 03.10.2017
(730) «Նոաս օրչարդս դիսթիլինգ քոմփանի» 
ՍՊԸ, Երևան,Նորք-Մարաշ 0047, Նորքի 
այգիներ 202, AM 
(540) 

(511) 
դաս   33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի:
--------------

(210) 20171400
(220) 03.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Գրիգորյան 
Լևոնի, Արարատի մարզ, գ. Մխչյան, Տերյան 
փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս   32. գազավորված և ոչ գազավորված 

ըմպելիքներ:
--------------

(210) 20171404
(220) 04.10.2017
(730) «Աֆան» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 3, 
1/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս   43. ռեստորանների ծառայություններ:

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

(210) 20171405
(220) 04.10.2017
(730) Աղվան Ավագյան, Երևան, Վերին 
Շենգավիթ, 2-րդ փ., շ. 5, բն. 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս   14. թանկարժեք մետաղներ և դրանց 

համա ձուլվածքներ. թանկարժեք և կիսա-
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և ժամա-
նակաչափ սարքեր.

դաս   36. ապահովագրություն, ֆինան-
սական գործառնություններ, դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

--------------
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(210) 20171406
(220) 04.10.2017
(730) «Զարգաքար» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, 
դպրոցի, 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս   30. թեյ, սառույցով թեյ, թեյի հիմքով 

ըմպելիքներ, թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ, համեմունքներ:

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

(210) 20171407
(220) 04.10.2017
(730) «Թայմլես» ՍՊԸ, Երևան, 0002, Դեմիրճ-
յան 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս   14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր. ներառյալ՝ զարդեր 
և աքսեսուարներ, այդ թվում՝ մատանիներ, 
ապարանջաններ /թևնոցներ/, ականջօղեր, 
վզնոցներ, կախազարդեր և չարմեր, 
թևքաճարմանդներ, փողկապների սեղմիչներ, 
օղակներ բանալիների համար, զարդատուփեր, 
ժամացույցներ, այդ թվում՝ պատի և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս   16. պողպատե գրիչներ, ինքնահոս 
գրիչներ.

դաս   18. դրամապանակներ, կաշվե զար-
դա տու փեր, կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամա պանակներ), այցեքարտերի պատ-
յաններ, մեխանիկական ժամացույցներ լարելու 
և պահելու կաշվե տուփեր.

դաս   35. 14-րդ, 16-րդ և 18-րդ դասերում 
նշված ապրանքատեսակներից մանրա-
մեծածախ վաճառք.

դաս   37. 14-րդ դասում նշված ապրանքների 
նորոգում:

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

(210) 20171408
(220) 04.10.2017
(730) «Թայմլես» ՍՊԸ, Երևան, Դեմիրճյան 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս   14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր. ներառյալ՝ զարդեր 
և աքսեսուարներ, այդ թվում՝ մատանիներ, 
ապարանջաններ (թևնոցներ), ականջօղեր, 
վզնոցներ, կախազարդեր և չարմեր, 
թևքաճարմանդներ, փողկապների սեղմիչներ, 
օղակներ բանալիների համար, զարդատուփեր, 
ժամացույցներ, այդ թվում՝ պատի և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս   16. պողպատե գրիչներ, ինքնահոս 
գրիչներ.

դաս   18. դրամապանակներ, կաշվե զար-
դա տուփեր, կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ), այցեքարտերի 
պատյաններ, մեխանիկական ժամացույցներ 
լարելու և պահելու կաշվե տուփեր.

դաս   35. 14-րդ, 16-րդ և 18-րդ դասերում 
նշված ապրանքատեսակներից մանրա-
մեծածախ վաճառք.

դաս   37. 14-րդ դաս  ում նշված ապրանքների 
նորոգում:  

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

(210) 20171412
(220) 04.10.2017
(730) Չոնգքինգ Բլեֆոն Թեքնոլըջի Քո., Լթդ., CN 
(540) 

(511) 
դաս   9. տեղեկատվության մշակման 

սար քեր. հավելվածներ համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
սմարթֆոններ. անլար հեռախոսներ. տեսա-
հեռախոսներ. մոդեմներ. ականջակալներ. 
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լուսանկարչական ապարատներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). էլեկտրական 
մարտկոցներ:

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

(210) 20171413
(220) 04.10.2017
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(540) 

(511) 
դաս   16. տպագրական նյութեր, այն 

է՝ գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր, 
բրոշյուրներ, պլակատներ, պաստառներ, 
թղթագրենական պիտույքներ և գովազդային 
ձգապաստառներ առողջապահության, 
բժշկության, դեղագործության, ինչպես նաև 
դեղագործական արդյունաբերության ոլորտում.

դաս   44. տեղեկատվության տրամադրում 
առողջապահության, բժշկության, 
դեղագործության, ինչպես նաև դեղագործական 
արդյունաբերության ոլորտում:

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

(210) 20171415
(220) 05.10.2017
(730) «Սանֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովունի, AM 
(540) 

(511) 
դաս   29. սննդային յուղեր և ճարպեր, 

մասնա վորապես` ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար, գետնընկույզի 
յուղ, կոկոսի հեղուկ յուղ (սննդային), 
եգիպտացորենի յուղ (սննդային), կտավատի 
յուղ խոհարարական նպատակների 
համար, զեյթունի յուղ, արևածաղկի յուղ, 
կարագ, մարգարին, յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար, հալած բուսայուղային 
խառնուրդներ:

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

(210) 20171416
(220) 05.10.2017

(730) «Սանֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովունի, AM 
(540) 

(511) 
դաս   29. սննդային յուղեր և ճարպեր, 

մասնա վորապես` ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար, գետնընկույզի 
յուղ, կոկոսի հեղուկ յուղ (սննդային), 
եգիպտացորենի յուղ (սննդային), կտավատի 
յուղ խոհարարական նպատակների համար, 
զեյթունի սննդային յուղ, արևածաղկի սննդային 
յուղ, կարագ, մարգարին, յուղային խառնուրդ-
ներ բուտերբրոդների համար, հալած բուսայու-
ղային խառնուրդներ: 

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

(210) 20171417
(220) 05.10.2017
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթա նակ 6/17, AM 
(540) 

(511) 
դաս   29. տավարի մսով հնդկաձավարով 

շիլա:
--------------

(210) 20171418
(220) 05.10.2017
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(540) 
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(511) 
դաս   29. միս, թռչնամիս, մասնավորապես 

հավի պաշտետ:
--------------

(210) 20171425
(220) 06.10.2017
(730) «Ֆերակյան» ՍՊԸ, ք. Արթիկ, Անկա-
խության 8, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս   3. լեղակ սպիտակեղենի համար, 

ոչ բուժական օճառներ, պատրաստուկներ 
լվացքի համար, պատրաստուկներ մաքրելու 
կամ փայլեցնելու համար, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների, 
լուծույթներ մաքրելու համար, ժավելաջուր, 
պատրաստուկներ մաքրելու համար, 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար, հեղուկներ ապակիների, այդ 
թվում՝ հողմապակիների, մաքրման համար, 
շամպուններ.

դաս   24. անկողնու ծածկոցներ, ներքնա-
կերեսներ, սավաններ, ապակե սպասքը 
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ), անկողնու 
սպիտակեղեն, սրբիչներ մանածագործվածքից, 
թաշկինակներ մանածագործվածքից, 
բարձերեսներ:

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

(210) 20171426
(220) 06.10.2017
(730) «Երևանի պետական համալսարանի շրջա-
նավարտների միավորում» հասարակական կազ-
մակերպություն, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս   41. սպորտային կենտրոնների ծառա-

յու թյուններ:
--------------

(210) 20171429
(220) 06.10.2017
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղ թանակ 6/17, AM 
(540) 

(511) 
դաս   29. տավարի մսով հնդկաձավարով 

շիլա:
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20171430
(220) 06.10.2017
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղ թա նակ 6/17, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ, մասնավորապես՝ շոգե-
խաշած միս:
(554) Ծավալային նշան

--------------
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(210) 20171431
(220) 09.10.2017
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս   9. համակարգչային ծրագրային 

ապա հո վում. հավելվածներ շարժական սար-
քերի համար:

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

(210) 20171434
(220) 10.10.2017
(730) Հոքո Թեքնոլըջի Դիվելըփմընթ (Շենժեն) 
Քո., Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 9. ծածկոցներ դյուրակիր համակար-

գիչների համար. համակարգչային 
էկրան  ների պաշտպանիչ թաղանթներ. 
պայու սակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ականջակալներ. բարձրախոսների պատ-
յաններ. տեսախցիկներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ:

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

(210) 20171436
(220) 11.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նվարդ Օհանյան, 
Երևան, Դրոյի 28, բն. 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս   36. ֆինանսական գործունեություն:

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

(210) 20171437
(220) 11.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նվարդ Օհանյան, 
Երևան, Դրոյի 28, բն. 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս   39. ճանապարհորդությունների կազ-

մա կերպում:
--------------

(210) 20171441
(220) 11.10.2017
(730) «Բի ընդ բի» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, Հովհան-
նես Հովհաննիսյան թղմ., շ. 29, բն. 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս   43. հյուրանոցների ծառայություններ:

--------------
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23G3/00    3140  A

A23L1/00     3140  A

E04F19/00   3141  A
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СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1964
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20467, 20468
73 (1) Իրավատեր  ԼԳ Լայֆ Սայընսիզ, Լթդ., 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, KR
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷլՋի Չեմ, 
Լթդ., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Republic of Korea, KR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.09.2017

_____________________

Գրանցում No 1965
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9633
73 (1) Իրավատեր  Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՕԲՌ» (ԱՕ «ՕԲՌ»), 309514, Belgorod region, 
Stary Oskol, St. October 20, Russian Federation, 
RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դը լիմիթիդ 
լայըբիլիթի քամփնի «ԳՐԱՆՏ», 309514, Bel-
gorod region, Stary Oskol, St. October 20, Russian 
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.09.2017

_____________________

Գրանցում No 1966
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ Ձեռներեց 
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1, 
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal 
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Կազանսկիյ Ժիրովոյ կոմբինատ», dom 1, ul. 
Laskovaya, selo Usadi, Laishevsky r-n, RU-422610 
Republic of Tatarstan, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

   Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.09.2017

_____________________

Գրանցում No 1967
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 2617
73 (1) Լիցենզատու  Բայերսդորֆ ԱԳ, Unnas-
trasse 48, D-20245 Hamburg, Germany, DE
73 (2) Լիցենզառու  ՍՊԳ «Բայերսդորֆ 
Ղազախստան», 42, Abay Avenue, the 5th Floor, 
Almaty, 050022, The Republic of Kazakhstan, KZ
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.09.2017

_____________________

Գրանցում No 1968
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20532
73 (1) Իրավատեր  Ֆացեր Ինվեստ Օյ, PL 4, 
00941 Helsinki, Finland, FI
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օյ Կարլ Ֆացեր 
Աբ, Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland, FI
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          02.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1969
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3891
73 (1) Իրավատեր  Բուրժուա ՍԱՐԼ, Burg-
strasse 26, CH-8750, Glaris, Switzerland, CH
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73 (2) Իրավունքներն ստացող  Կոտի Ժենևա 
Ս.Ա.Ռ.Լ. Վերսուա, chemin de la Papeterie 1, 
1290 Versoix, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1970
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18093, 18094, 18095, 
18096
73 (1) Իրավատեր  Ռիդ Էլսևյեր Փրոփըրթիս 
Ինք., 1105 North Market Street, Suite 501, Wilm-
ington, Delaware, 19801, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՎԸՐԱՅԸԹԻ 
ՄԵԴԻԱ, ԷլԷլՍի, Դելավեր նահանգի 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, 11175, Santa Monica Blvd, Los 
Angeles CA 90025, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1971
Արտոնագրի լիցենզիայի փոփոխություն
73 (1) Լիցենզատու  ՅուՍիԲի Ֆարմա Ս.Ա., 
Allee de la Recherche 60, 1070 Brussels, Bel-
gium, BE
73 (2) Լիցենզառու  Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Ռ-Ֆարմ», 19, bld.1 Berzarina str., 
123154, Moscow, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        04.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1972
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17762
73 (1) Իրավատեր  Քորդիս Քորփըրեյշն, 6500 
Paseo Padre Parkway, Fremont, California 94555 
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քարդինըլ 
Հելթ Սուիթսըրլընդ 515 ԳմբՀ, շվեյցարական 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն, Lindenstrasse 10, 6340 Baar, Swit-
zerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1973
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12105, 12106
73 (1) Իրավատեր ԻԷմՍի Քորփորեյշն, 176 
South Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դելլ Ինք., 
Դելավերի նահանգ, One Dell Way, Round Rock, 
Texas 78682, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1974
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25585
73 (1) Իրավատեր  «Տանդեմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 3, բն. 51, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էդուարդ 
Արբաջյան, Երևան, Սվաջյան 32, բն. 46, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1975
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20673
73 (1) Իրավատեր  Հովհաննես Արմենակի 
Խաչատրյան, ք. Էջմիածին, փ. Անդրանիկի, 
տուն 3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Արտ 
Պրոջեկտ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, Մաշտոցի 
փ., շենք 65, բն. 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է 06.10.2017

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2855                06.03.2017
2944                23.02.2017
3025                11.03.2017
3027                30.03.2017
3034                19.03.2017
3047                31.03.2017
3132                 11.02.2017

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 
     272S                 24.02.2017
     273S             27.01.2017
     275S             21.02.2017
     276S                21.02.2017
     280S             24.02.2017

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



59

 

59

№ 10/2 
16 . 10 . 20 17

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
Օգտակար մոդելի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на полезную модель

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 402U 14.09.2017թ. 19.09.2017թ.

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2505 A 13.09.2017թ. 19.07.2017թ.

2. 2635 A 19.09.2017թ. 22.09.2017թ.
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Ուղղում

Поправка

2017թ. N10/1 պաշտոնական տեղեկագրի «Գյուտեր» բաժնի «Տեղեկություններ տրված 
արտոնագրերի մասին» ենթաբաժնում հրապարակված No 3138A արտոնագրի մասին 
տեղեկություններում ռեֆերատը (57) պետք է լինի հետևյալ բովանդակությամբ՝

«Գյուտը վերաբերում է մեքենամասերի աշխատանքային մակերույթների կանոնավոր 
միկրոռելիեֆի ձևավորման ոլորտին, մասնավորապես սարահարթ կանոնավոր միկրոռելիեֆի 
ձևավորման եղանակներին: 

Այն կիրառություն կգտնի մեքենաշինությունում, ավիաշինությունում, հրթիռաշինությունում, 
ռազմաարդյունաբերական արտադրություններում ցիկլային ծանր բեռնվածքների պայմաններում 
աշխատող մեքենամասերի աշխատանքային մակերևույթների ձևավորման գործընթացներում: 
Ըստ եղանակի մեքենամասի մակերևույթի վրա յուղի գրպանիկների միկրոպրոֆիլի ձևավորման 
ժամանակահատվածում մեծացնում են ձևավորող գործիքի և մեքենամասի հպման մակերևույթների 
միջև ստատիկ ուժը և ձևավորող գործիքի թրթռումների ամպլիտուդը, ընդ որում, ստատիկ ուժը և 
ձևավորող գործիքի թրթռումների ամպլիտուդը մեծացումներն իրականացնում են թրթռումների 
մեկ պարբերության ժամանակահատվածում, իսկ նրանց մեծությունները որոշում են փորձնական 
ճանապարհով ըստ յուղի գրպանիկների միկրոպրոֆիլի խորության, որը թույլ է տալիս կանոնավոր 
միկրոռելիեֆի սարահարթ տարրերի և յուղի գրպանիկների ձևավորումն իրականացնել նույն 
գործընթացում: 

Բարձրացվում է գործընթացի արտադրողականությունը, 4 նկ.: »

В официальном бюллетене N 10/1 за 2017г. в подразделе «Сведения о выданных патентах» раздела 
«Изобретения» в сведениях, касающихся патента No 3138A, реферат (57) должен иметь следующее 
содержание:

“Изобретение относится к области формирования регулярного микрорельефа на рабочих 
поверхностях деталей машин, в частности к способам формирования регулярного плосковершинного 
микрорельефа. 

Способ найдет применение в машиностроении, авиастроении, ракетостроении, предприятиях 
военной промышленности в процессах формирования рабочих поверхностей деталей машин, 
работающих в условиях тяжелых циклических нагрузок. Согласно способу, в течение времени 
формирования смазочных карманчиков, в контакте между поверхностями детали и формирующим 
инструментом увеличивают статическую силу и амплитуду вибраций формирующего инструмента, 
при этом увеличения статической силы и амплитуды вибраций формирующего инструмента 
осуществляют в течение одного периода колебаний, а их величины определяют экспериментальным 
путем в зависимости от глубины микропрофиля смазочных карманчиков, что позволяет в процессе 
формирования регулярного микрорельефа одновременно получить элементы плосковершинного 
профиля и смазочных карманчиков. 

Повышается производительность процесса, 4 ил.”
     ____________________
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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) 2017.01 (11) 3140 (13) A
A23G3/00
A23L1/00

(21) AM20160034 (22) 15.04.2016
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM) 
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцахи 1, 
кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, 
Гераци 14/4 (AM) 
(54) Способ приготовления глазированных 
фруктовых конфет
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к способу 
приготовления глазированных фруктовых 
конфет.

Фрукт отделяют от косточки, сушат 
до содержания  сухих веществ 70 - 72%, 
в высушенный фрукт помещают плод 
орехоплодной культуры, который заранее 
обжаривают при температуре 150 - 180°С в смеси 
поваренной соли и воды, взятых в соотношении 
1,0:10,0, затем глазируют фрукт. В качестве 
фрукта применяют финики. Плод орехоплодной 
культуры помещают в образовавшуюся после 
отделения косточки полость фрукта, а глазурь 
представляет собой, взятую в соотношении 1:1:2, 
смесь тертого какао, масла какао и сахарной 
пудры.

Расширяется ассортимент глазированных 
фруктовых конфет.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3141 (13) A
E04F19/00

(21) AM20160117 (22) 12.12.2016
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 

(54) Разделитель плиток, обеспечивающий 
ровность укладки
(57) Изобретение относится к области 
строительства, в частности, к разделителям, 
используемым при укладке плитки. 

Разделитель плиток, обеспечивающий 
ровность укладки, имеет по высоте в верхней 
и нижней  частях в противоположных направ-
лениях от оси симметрии повернутые друг 
к другу два разных разделителя. В верхней 
части по направлению к оси симметрии 
имеется крыло, выполняющее функцию ручки 
и I-образного разделителя. Для  придания 
верхним основа ниям крыльев нижней части 
разделителя функции, обеспечивающей 
возможность ровности, в центральной части 
высоты к конечным частям верхних оснований 
трех крыльев разделителя прикреплен упор с 
дугообразными крыльями и прямоугольным 
призмообразным основанием. Два конца 
нижнего основания крыльев упора прикреплены 
к конечным частям верхних оснований двух 
прямоугольных призмообразных крыльев, 
находящихся вне оси симметрии, а центральная 
часть прикреплена к конечным частям верхнего 
основания нижнего крыла на оси разделителя 
и к нижнему основанию верхнего крыла. 
На внешних крыльях разделителя имеются 
объемные пустые области. В качестве вариантов 
в нижней части высоты разделителя могут 
быть T-образные, крестообразные, Y-образные 
разделители.

Обеспечивается многократное исполь-
зование разделителя плиток, расширяются 
многофункциональные возможности приме-
нения разделителя, 69 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах
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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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