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

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

(51) 2019.01  (11) 3277 (13) A
C25B 1/00

(21) AM20180123 (22) 29.11.2018
(72) Գևորգ Վարդան (AM) 
(73) «ԷԿՈԱՏՈՄ» ՍՊԸ, 0082, Երևան, Ադանայի 
1 (AM) 
(54) Նատրիումի հիպոքլորիտի ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաքիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ նատրիումի 
հիպոքլորիտի ստացման էլեկտրամեմբրա-
նային եղանակներին:

Նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթը 
ենթարկում են էլեկտրաքիմիական 
տարանջատման, ստանալով նատրիումի 
հիդրօքսիդի ջրային լուծույթ և քլոր 
գազ, ապա դրանք ենթարկում են 
փոխազդեցության: Էկեկտրաքիմիական տար-
անջատումն իրականացնում են եռախցիկ 
էլեկտրադիալիզարարում, իսկ անոլիտից 
(անոդային լուծույթից) անջատված քլոր 
գազն անմիջապես մատուցում են կաթոլիտի 
(նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի) մեջ: 

Բարձրացվում է եղանակի արդյունա-
վետությունը, անվտանգությունը և արգասիքի 
մաքրության աստիճանը:

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 543  (13) U
A01D17/00

(21) AM20180109U (22) 09.10.2018
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM), 
Հայկ Հմայակի Հայրապետյան (AM), Արթուր 
Վաղինակի Ալթունյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Կարտոֆիլահանի ռոտարային կոշտա-
մանրիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
գյուղատնտեսական մեքենաշինության բնագա-
վառին, մասնավորապես, կարտոֆիլահան 
մեքենաներին:

Կարտոֆիլահանի ռոտորային կոշտա-
մանրիչն ունի սռնի, կարտոֆիլահանի հետ 
միակցման լծակներ, սռնու վրա հավաքված 
մարգաթմբի ուրվագծին համապատասխան 
տարբեր տրամագծերի օղագոտիներ: 
Օղագոտիների միջև տեղադրված են 
տափօղակներ: Մարգաթմբի վրա նստող 
օղագոտիների վրա, մեքենայի շարժման 
ուղղությամբ թեք տեղադրված են 
կիսաշերեփաձև բանվորական օրգաններ, 
որոնց խորացման չափը հողի մեջ կարգավորելի 
է: Կոշտամանրիչի սռնու և հենարանային անվի 
լիսեռի վրա տեղակայված են աստղանիվների 
լրակազմեր: Ընդ որում, կոշտամանրիչի սռնին 
կինեմատիկորեն կապված է հենարանային 
անվի լիսեռի հետ:

Ապահովվում է մարգաթմբի մակերևույթի 
կոշտերի ջարդում և հողաշերտի հեռացում 
դեպի միջմարգային տարածություն, լավանում 
է պալարների զատումը, բարձրանում է 
ագրե գատի արագությունը և արտադրողա-
կանությունը, նվազում են էներգետիկ ծախսերը, 
2 նկ.:

____________________

(51) 2019.01  (11) 544 (13) U
A61K9/00

(21) AM20180125U (22) 05.12.2018
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Յուրի Մարտի-
րոսյան (AM), Դիանա Ավանեսյան (AM) 

(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմետո-
լոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
մաշկի խնամքի միջոցներին:

Միջոցը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ. %. գլիցերին՝ 8,0-
10,0, սպերմացետ՝ 16,0-18,0, նռան կորիզի 
յուղ՝ 5,0-7,0, ծիրանի կորիզի յուղ՝ 2,0-4,0, 
կենսածառի եթերայուղ՝ 2,0-4,0, օշինդրի 
եթերայուղ՝ 0,1-1,0, տիտանի օքսիդ՝ 0,5-1,0 և 
վազելին՝ մնացածը:

Ուժեղանում են միջոցի սնուցիչ և 
հականեխիչ հատկությունները:

____________________

(51) 2019.01 (11) 545  (13) U
A61K9/00

(21) AM20180127U (22) 05.12.2018
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Նարինե 
Ֆարսիյան (AM), Դիանա Ավանեսյան (AM) 
(73) «Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM), «Շուշիի տեխնոլոգիական 
համալսարան» հիմնադրամ, Արցախի 
Հանրապետություն, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
կոսմետոլոգիայի բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ մաշկի խնամքի միջոցներին:

Միջոցը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ. %. գլիցերին՝ 9,0-
10,0, սպերմացետ՝ 7,0-9,0, նռան կորիզի յուղ՝ 
6,0-8,0, նեխուրի եթերայուղ՝ 6,0-8,0, հոնի 
կորիզի յուղ՝ 6,0-8,0, ակացիայի ծաղկայուղ՝ 
3,0-5,0, տիտանի օքսիդ՝ 0,5-1,0 և վազելին՝ 
մնացածը:

Ուժեղանում են միջոցի սնուցիչ և 
հականեխիչ հատկությունները:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

10

ՄԱՍ 1

10

№ 03/2   18 .03 . 20 19

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2019.01  (11) 546 (13) U
A61K9/00

(21) AM20180128U (22) 05.12.2018
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Նարինե 
Ֆարսիյան (AM), Մարիամ Գևորգյան (AM) 
(73) «Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM), «Շուշիի տեխնոլոգիական 
համալսարան» հիմնադրամ, Արցախի 
Հանրապետություն, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
կոսմետոլոգիայի բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ մաշկի խնամքի միջոցներին:

Միջոցը ներառում է հետևյալ բաղա-
դրամասերը, զանգվ. %. գլիցերին՝  16,0-18,0, 
սպերմացետ՝ 9,0-11,0, մեղվի ծաղկափոշի՝ 
19,0-22,0, դեղձի կորիզի յուղ՝ 9,0-12,0, օշինդրի 
եթերայուղ՝ 0,1-1,0, տիտանի օքսիդ՝ 0,1-1,0 և 
վազելին՝ մնացածը:   

Ուժեղանում են միջոցի սնուցիչ և 
հականեխիչ հատկությունները:

____________________

(51) 2019.01 (11) 547  (13) U
B02C 23/00

(21) AM20180121U (22) 23.11.2018
(72) Հայկ Հմայակի Հայրապետյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Կարտոֆիլահանի ռոտորային կոշտա-
մանրիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, 
մասնա վորապես` բերքահավաքի մեքենա-
ներին: 

Կոշտամանրիչն ունի լիսեռներ, 
կարտոֆիլահանի հետ միակցման լծակներ, 
լիսեռների վրա հավաքված, միմյանցից 
հավասարահեռ տեղադրված տարբեր 
տրամագծերի օղագոտիներ: Օղագոտիների 
վրա, կարտոֆիլահանի շարժման ուղղությամբ, 
թեք տեղադրված են կիսաշերեփատիպ 
բանվորական օրգաններ` հողի մեջ 
դրանց խորացման չափի կարգավորման 

հնարավորությամբ: Լիսեռների վրա՝ դրանց 
միակցման հատվածում  տեղադրված է 
շարժաբեր թմբուկ: Թմբուկն ունի շարժաբեր 
մոլորակային մեխանիզմ, անիվ և դրան 
ամրակցված հողակառչիչներ՝ հողի մեջ 
դրանց խորացման չափի կարգավորման 
հնարավորությամբ: Մոլորակային մեխանիզմն 
ունի լիսեռների վրա նստեցված արեգակնանիվ, 
տարիչ իր սատելիտներով և պսականիվ: 
Պսականիվը կոշտ միակցված է անիվին, իսկ  
տարիչն անշարժ  է: 

Ապահովվում են կարտոֆիլի մարգաթմբերի 
մակերևույթի կոշտերի լիարժեք ջարդումը 
և մարգաթմբից հողի հեռացումը դեպի 
միջմարգային տարածություն, 2 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 548 (13) U
B60T 13/00

(21) AM20180130U (22) 07.12.2018
(72) Նորիկ Ավետիսի Բազիկյան (AM), Վարդան 
Ալեքսանի Վարդանյան (AM), Հենրիկ Վարդանի 
Վարդանյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Ավտոմոբիլի արգելակի վակուում ուժեղա-
րարի պահուստավորման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` տրանս-
պորտային միջոցների արգելակային համա-
կարգի կառուցվածքին:

Ավտոմոբիլի արգելակի վակուում 
ուժեղարարի պահուստավորման սարքն 
ունի ներածման կոլեկտոր, երկու առանձին 
սեկցիաների թաղանթով բաժանված իրան: 
Թաղանթին մեկ կողմից միակցված է հրիչ՝ 
կառավարվող արգելակի ոտնակով, մյուս 
կողմից միակցված է արգելակի գլխավոր 
գլանի մխոցակոթ: Սարքն ունի նաև վակուում 
ուժեղարարի և ներածման կոլեկտորին 
հաղորդակցվող խողովակով միակցված 
պահուստարան, ընդ որում, ներածման 
կոլեկտորի հետ կապող խողովակի վրա 
տեղադրված է հետադարձ փական: 

Հնարավորություն է տրվում շարժիչի 
աշխատանքի դադարի ժամանակ մեկ կամ 
երկու արգելակումների փոխարեն կատարել 
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մինչև ութ արգելակումներ, որը բավարար 
է ցանկացած արագությունից վթարային 
եղանակով ավտոմոբիլը լրիվ կանգնեցնելու 
համար, 1 նկ.:

____________________

(51) 2019.01  (11) 549 (13) U
G06K 19/00
A61B 5/00

(21) AM20180131U (22) 14.12.2018
(72) Տիգրան Ջհանյան (AM) 
(73) «Սայբեր Թեք» ՍՊԸ, 0014, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 51, 2-րդ հարկ, 16-րդ տարածք (AM) 
(54) Անձի նույնականացման համակարգով USB 
ֆլեշ հիշողության սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
էլեկտրոնային հիշողության սարքերին, 
մասնավորապես՝ USB ֆլեշ հիշողության 
սարքերին, դրանց մեջ զետեղված 
տեղեկատվության պաշտպանվածությանը 
և սարքը օգտագործողի նույնականացման 
ապահովմանը։

Սարքն ունի երկու հատվածամաս 
ունեցող հավաքովի իրանի մեջ տեղակայված 
տպասալիկ: Տպասալիկի մեկ կողմի վրա 
տեղակայված է անձի նույնականացումը 
հաստատող մատի պարամետրի ընթերցման 
սարք և սարքի աշխատանքի կարգավորիչ, 
իսկ մյուս կողմի վրա՝ ընթերցման սարքի 
կարգավորիչ և ֆլեշ հիշողության չիպ: 
Տպասալիկի մեկ ծայրին ամրակցված է USB 
հարակցիչ: Իրանի հատվածամասերից մեկն 
ունի  ընթերցման սարքի համար նախատեսված 
պատուհան, իսկ USB հարակցիչն ունի 
կափարիչ: Ընթերցման սարքն իրականացված 
է անձի նույնականացումը հաստատող մատի 
արյունատար անոթների կառուցվածքի 
լուսածրիչի տեսքով:

Բարձրացվում է USB ֆլեշ հիշողության 
սարքում զետեղված տեղեկատվության 
անվտանգության մակարդակը՝ բացառելով 
դրա օգտագործումն այլ անձանց կողմից, 2 նկ.։

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 491  (13) S 
(21) 20190003  (22) 05.02.2019
(72) Արա Հարությունյան (AM) 
(73) «ԳԱՆԱ ԳՐՈՒՊ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ., 13-րդ փող. N 54 (AM) 
(54) Շիշ
(55) 

____________________

(51) 09-01 (11) 492  (13) S
      09-03
(21) 20190001  (22) 08.01.2019
(72) Ստեփան Ազարյան (AM) 
(73) «Իբարի» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Բանկաների հավաքածու ներկապնակի 
տեսքով
(55) 

____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-03 (11) 493  (13) S 
(21) 20190002  (22) 21.01.2019
(72) Սաշա Վարդանյան (AM) 
(73) «ՌՈՅԱԼ  ՌՈՒՍ» ՍՊԸ, ՀՀ, Շիրակի մարզ, 
ք. Արթիկ, Բաղրամյան 1/4 (AM) 
(54) Տուփ ծխախոտի համար
(55) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 32-00 (11) 494  (13) S 
(21) 20180044  (22) 31.10.2018
(72) Ստեփան Ազարյան (AM), Էլինա Բարսեղյան 
(AM) 
(73) «Իբարի» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Գրաֆիկական պատկերներ (13 տար-
բերակ)
(55) 
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____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20180189  (111) 28598
(220) 12.02.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 12.02.2028
(730) «Սըքսես սթորի» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 
56/2, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային գրառված 

ծրագրեր. համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
համակարգչային սարքավորումներ.

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար.

դաս 42. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում.

դաս 45. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբների 
ծառայություններ. սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ:

____________________

(210) 20180227  (111) 28599
(220) 19.02.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 19.02.2028
(730) Վահագն Ավետիսյան, Արարատի մարզ, 
ք. Արտաշատ, Շահումյան 14/21, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) «expressFOOD» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 29. հավի կոտլետ, կիևյան կոտլետ, 
տավարի կոտլետ, կոլոլակ, քաբաբ, տոլմա, 
լցոնած բդիկ, հավի ֆիլե, աղացած միս.

դաս 30. պելմենի, խինկալի, պիցցայի 
խմոր, աջարական խմոր, շերտավոր խմոր, 
բլինչիկ:

____________________

(210) 20180235 (111) 28600
(220) 19.02.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 19.02.2028
(730) Արմեն Վահրամի Բաղդասարյան, Երևան, 
Պուշկինի 15, բն. 26, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, 
լուցկի, 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 
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բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
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) 20180326 (111) 28601
(220) 07.03.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 07.03.2028
(730) Ստյոպա Սամվելի Ծառուկյան, ՀՀ Կոտայքի 
մարզ, գ. Առինջ, Բաբաջանյան 3/1, AM 
(442) 16.03.2018

(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. 
լիմոնադներ բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. 
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). սմուզիներ 
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ). գարեջրի հիմքով 
կոկտեյլներ. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. անիսի լիկյոր. 
ապերիտիֆներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. գինիներ.  ջին. 
լիկյորներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. սակե. վիսկի. 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ. 
օղի.

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
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համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. ծամելու 
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ 
մեքենաներ. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. սիգարիլներ. ծխախոտատուփեր. 
մոխրամաններ. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից։

____________________

(210) 20180418  (111) 28602
(220) 21.03.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 21.03.2028
(730) «Քերի քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Թամանյան 1, թիվ 1, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(526) «հացը» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա  գույն և սպի տակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. հաց. լավաշ:
____________________

(210) 20180745 (111) 28603
(220) 14.05.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 14.05.2028
(730) «Ինգրատ» ՍՊԸ, RU 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) Շշի ձևն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, սպիտակ և ոսկեգույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. 
ոչ ալկոհոլային գինիներ. բուրավետացված 
ջուր. գազավորված ջուր. աղբյուրի ջուր. 
կոկոսի ջուր (ըմպելիք). սառույցով ջուր. 
լիթիումաջուր. հանքային բուրավետացված 
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ջուր. հանքային գազավորված ջուր. հանքային 
փրփրուն ջուր. չգազավորված ջուր. խմելու 
ջուր. շշալցված խմելու ջուր. զելտերյան ջուր. 
սոդայաջուր. փրփրուն ջուր. հանքային ջուր 
(ընմպելիք). ջրեր (ըմպելիք). սեղանի ջուր. 
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. 
մրգային ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. կոլա 
ընկույզի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
խտածոներ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
և խյուսեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.  
օշարակներ և փոշիներ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. մրգահյութի 
խտածոներ. լագեր. լիմոնադներ. հանքային 
և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային գազավորված ըմպելիքներ. 
սառեցրած ընմպելիքներ  մրգի հիմքով. 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. մեղրի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացառությամբ կաթի փոխարինիչներից. հալվե–
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
անանասի հյութի հիմքով ըմպելիքներ. նարնջի 
հյութի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ. բանջարեղենի հիմքով 
ըմպելիքներ. բանջարեղենի հյութի հիմքով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի 
կաթի փոխարինիչներից. տոմատի հյութի 
հիմքով ըմպելիքներ. մրգի հիմքով ըմպելիքներ. 
թեյի բույրով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
մրգերի հիմքի վրա. խնձորի հյութի հիմքով 
ըմպելիքներ. չգազավորված ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ցածր կալորիականությամբ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. պրոտեինով 
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. 
սուրճի բույրով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգի համով ըմպելիքներ. մրգի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի բույրով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. գուարանայով 
ըմպելիքներ. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. խաղողի հյութ պարունակող 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգահյութ 
պարունակող ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.  
ածիկի ոչ ալկոհոլային ըմպելիք  ներ. մրգային 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. սառույցով 
մրգային ըմպելիքներ. փրփրուն ըմպելիքներ. 
էներգետիկ ըմպելիքներ. բանջարեղենային 
նեկտարներ ընդգրկված 32-րդ դասում.  
մրգային նեկտարներ ընդգրկված 32-րդ 
դասում. մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
օրշադ. հիմքեր ոչ ալկոհոլային կոկտեյլների 
համար.մրգահյութերի հիմքեր. գարեջուր. 
բուրավետացված գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
գարեջուր. կոճապղպեղի գարեջուր. ցորենի 
գարեջուր. լիմոնադով խառնած գարեջուր. 
սուրճի բույրով գարեջուր. բաց գարեջուր. թույլ 
ալկոհոլային գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
սև գարեջուր (բոված ածիկից գարեջուր). 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
փոշիներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
պատրաստելու փոշիներ. մրգային ըմպելիքներ 
պատրաստելու փոշիներ. պորտեր (գարեջուր). 
ոչ ալկոհոլային պունշ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային պունշ. սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիք).  ածիկի օշարակներ ըմպելիքների 
համար. օշարակներ լիմոնադների համար. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. օշարակներ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու  
համար. օշարակներ լիմոնադներ  պատրաստելու  
համար. օշարակներ ըմպելիքներ պատրաս-
տելու համար. օշարակներ կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
օշարակներ և ըմպելիքներ պատրաստելու 
այլ բաղադրություններ. մրգային սկվոշ, 
մասնավորապես` գազավորված ջրով 
մրգահյութ. մրգահյութից խառնուրդներ. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ).  
բանջարեղենային սմուզիներ. սմուզիներ՝ 
հատիկային կուլտուրաներ պարունակող 
(բացառությամբ վերջինիս գերակշռելը). 
մրգային սմուզիներ. հալվե–վերայից հյութ, 
ընդգրկված 32-րդ դասում. անանասի հյութ. 
նարնջի հյութ. խաղողի հյութ. բանջարեղենի 
հյութ (ըմպելիքներ). գազավորված մրգահյութեր. 
խտացված մրգահյութեր. լոռամրգի հյութ. 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). խնձորի ոչ 
ալկոհոլային հյութեր. բաղադրություններ 
գազավորված ջրեր պատրաստելու համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
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ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ստաուտ. 
քաղցուներ. խաղողի չխմորված քաղցու. 
պահածոյացված չխմորված քաղցու. գարեջրի 
քաղցու. ածիկի քաղցու. տոնիկ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. շարբաթ (ըմպելիք). չխմորված 
քաղցուից լուծամզուքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ.   ըմպելիքներ 
պատրաստելու ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ.  գայլուկի լուծամզուքներ 
գարեջուր պատրաստելու համար. էլ 
(անգլիական ազգային գարեջուր). սուրճի 
բույրով էլ (անգլիական ազգային գարեջուր). 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. բնահյութեր ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի).

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. աբսենտ (լիկյոր). 
ապերիտիֆներ. ապերիտիֆներ գինու հիմքի 
վրա. դառը ալկոհոլային ըմպելիքների հիմքով 
ապերիտիֆներ. թորած լիկյորների հիմքով 
ապերիտիֆներ. ապերիտիֆներ լիկյորի 
հիմքով. արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. 
բրենդի սնունդ պատրաստելու համար. վերմուտ. 
գինիներ. սպիտակ գինիներ. խաղողի գինիներ. 
խաղողի փրփրուն գինիներ. փրփրուն գինիներ. 
բնական խմորմամբ փրրուն գինիներ. գինիներ 
սնունդ պատրաստելու համար. ելակի գինիներ. 
կարմիր գինիներ. գինիներ, բացառությամբ 
փրփրուն գինիների. քաղցր գինիներ. սեղանի 
գինիներ. մրգային գինիներ.  մրգային փրփրուն 
գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. օղի. 
անիսի օղի. բալի օղի. ալկոհոլային գոգլի-մոգլի. 
ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. պատրաստի 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. կաթ պարունակող 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. կոկտեյլներ գինուց՝ 
պատրաստի.  մրգային  ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
կրեմ լիկյորներ. թնդացրած գինիներ. կյուրասո. 
անիսի լիկյոր. լիկյոր սև հաղարջից. լիկյորներ. 
լիկյորներ (թորած). լիկյորներ սուրճի հիմքով. 
լիկյորներ խոտերի հիմքով. դառը ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. թորած ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձից թորած ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ալկոհոլային ըմպելիքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ սուրճի հիմքով. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ թեյի հիմքով. խառնակազմ 

ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ածիկի ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացառությամբ գարեջրի.  
բուրավետացված ալկոհոլային ըմպելիքներ 
գերթթված ածիկից, բացառությամբ գարեջրի. 
գինու հիմքով ըմպելիքներ. ռոմի հիմքով 
ըմպելիքներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
էներգետիկ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
անանուխի թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
պունշեր. պունշ գինուց. ռոմ. ռոմ շաքարեղեգի 
հիմքով. սակե. տանձի սիդր. սիդրեր.  
ալկոհոլային կոկտեյլների խարնուրդներ. խմելու 
սպիրտ. բրնձի սպիրտ. չերրի բրենդի. շնապս. 
սպիրտային ըմպելիքների լուծամզուքներ. 
սպիրտային լուծամզուքներ. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
առև տրային տեղեկատվության գործակալու-
թյունների ծառայություններ. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
առևտրային աուդիտ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. տվյալ-
ների ավտոմատացված հիմնապաշարների 
վարում. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սեն յակային աշխատանքներ). հասարա-
կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա-
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին (տեղեկատվու-
թյուն սպառողներին ապրանքների վերա-
բերյալ). հետազոտություններ գործարարու թյան 
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ասպարեզում. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. աշխատակիցների հաստիք-
ների համալրում. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հա րցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնա գիտական խորհրդատվություն 
գործա  րարության ասպարեզում. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների 
գրում այլ անձանց համար. մամուլի տեսություն. 
գովազդային նյութերի նորացում. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցա դրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակ ներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար ցերում. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք.  դեղագործական միջոցների, 

անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների  և բժշկական նշանակության նյու-
թերի մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. վաճառասեղանների 
վարձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդ-
ների) վարձույթ. լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
հայտարարությունների փակցնում. արտա-
քին գովազդ. նմուշների տարածում. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազդ 
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալներ գործարա-
րական գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում. 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար. հարկային հայտարարագրերի 
կազմում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ-
ների վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ.   հոգեբանական   տեստա վորում 
աշխատողներ ընտրելիս. արտաքին վարչա-
կան կառավարում ընկերությունների համար. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գնման 
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պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. ծառայություններ հասարա-
կական հարաբերությունների բնագավառում. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանք-
ները գովազդելու կամ խրախուսելու 
համար. մեքենագրման ծառայություններ. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. հարկային 
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայու-
թյուններ. ինտերնետ-կայքերի որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). քարտուղարական ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). սղագրական ծառայություն-
ներ. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն. 
հեռախոսա զանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. լուսապատճենահանման ծառայու-
թյուններ. գործարարության արդյունա-
վետության փորձաքննական ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180987 (111) 28604
(220) 18.06.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 18.06.2028
(730) «Փրայմ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան պող. 
60, բն. 3, AM 
(442) 03.09.2018
(540) 

(526) «HALVA» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն գունով:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք. հալվա:
____________________

(210) 20181037  (111) 28605
(220) 27.06.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 27.06.2028
(730) «Փափազեան գինիներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Անտառային փ., տուն 17, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ:

____________________

(210) 20181041  (111) 28606
(220) 28.06.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 28.06.2028
(730) «Նոր Միլենա» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Հովհաննիսյան 14, բն. 25, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

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

դաս 39. տաքսիների ծառայություն:
____________________
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(210) 20181057  (111) 28607
(220) 03.07.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 03.07.2028
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

(526) «СЕНДВИЧ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, շագանակագույն, մոխրա-
գույն, կարմիր, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թխվածքաբլիթ, անանուխի 
կոնֆետներ, կոնֆետներ, վաֆլիներ, կակաո, 
սուրճ, սուրճի հումք, սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ, հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
կարամելներ (կոնֆետներ), հացահատիկային 
արտադրանք, ծամոն (մաստակ), թեյ, շոկոլադ, 
պաղպաղակ, նրբաբլիթներ, քաղցրաբլիթներ, 
սննդային ալյուր, ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ, պոմադկաներ (հրուշակեղեն), 
պետիֆուրներ (հրուշակներ), շաքար, բուրա-
վետարարներ հրուշակեղենի համար, փոշի 
հրուշակեղենի համար, քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար, կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար, գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար, 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ, սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ, շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ, մակարուն (նշով թխվածք), հաց, 
անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար, 

պաստեղներ (հրուշակեղեն), խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն), չոր թխվածքաբլիթ, բուլ-
կիներ, պուդինգ (քաղցրակուտապ), պրալինե, 
վարսակաձավար, վարսակի փաթիլներ, 
բիսկվիթներ (գալետներ, թխվածքներ), 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն), 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ), սննդային 
սառույց, պաղպաղակ պատրաստելու փոշի, 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա, հրուշա-
կեղեն գետնընկույզի հիմքով, մատուտակի 
ձողիկներ (հրուշակեղեն), սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ, կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ, 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ, սուրճի 
փոխարինիչներ, կրեկերներ, եփած կրեմ, 
մրգային դոնդող (հրուշակային), սառույցով 
թեյ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, հալվա, 
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի 
համար, շոկոլադային մուսեր, աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն), խմոր հրուշակեղենի 
համար, շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար, քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար, շոկոլա-
դապատ ընկույզներ, հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով, հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով, 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար, հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր, սառեցրած 
յոգուրտ (սննդային սառույց),   ցորենի   
ծիլեր   սննդի  մեջ օգտագոր ծելու համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք), կարտոֆիլի ալյուր, 
հրուշակեղեն, քաղցրավենիք, հրուշակեղեն 
Նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու համար, 
եգիպտացորենի ձավար, սննդային ձավարներ, 
աղացած եգիպտացորեն, բոված եգիպտա-
ցորեն, եգիպտացորենի ալյուր, եգիպտացորենի 
փաթիլներ, կուսկուս (ձավար), մակարոններ, 
մակարոնեղեն, սպիտակաձավար, նշակար-
կանդակներ, մեղր, մաթ, նշով խմոր, 
մշկընկույզ, մյուսլի, աստղաձև անիսոն, ոչ 
բուժիչ թուրմեր, մաքրած գարի, արմավենու 
շաքար,  սուր համեմունքներ (համեմանք), հաց 
անխաշ խմորից, փոշի հրուշակեղենի համար, 
ցորենի ալյուր, կայունարարներ խփված 
սերուցքի համար, բրինձ, բրնձի պուդինգ  
(քաղցրակուտապ), բրնձային  բլիթներ, սագո, 
ոսկե օշարակ կերամափի օշարակ, ածիկի 
լուծամզուք  (էքստրակտ) սննդի համար, 
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սոուսներ (համեմունքներ), պաքսիմատ, 
թավալելու պաքսիմատ, սուշի, թաբուլե, 
տապիոկա, հրուշակներ, սառնաշաքար 
(նաբաթ), չիզբուրգեր (սենդվիչներ):                                                                              

____________________

(210) 20181107  (111) 28608
(220) 11.07.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 11.07.2028
(730) Փ.Թ. Սարի Ինքոֆուդ Քորփորեյշն, ID 
(442) 16.08.2018
(540) 

(526) «MaxTea» գրառումն ինքնուրույն պահա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, բաց դարչնագույն, դեղին, բեժ, սպի-
տակ գու նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թեյ. արագ (ակնթարթային) 
պատրաստվող թեյ. արագ լուծվող թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. թեյի խառնուրդներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181138  (111) 28609
(220) 18.07.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 18.07.2028
(730) «Լօլօ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
նրբանցք 5/3 տուն, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

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

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն. 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. մասնա-
վորապես՝ դաստիարակում նախա-
դպրոցական հիմնարկներում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. գրքերի հրատարակում. 
տեղեկատվություն կրթության և դաստիա-
րակության հարցերով. զվարճանքի և 
մշակութալուսավորական ակումբներ. մարմնա-
մարզության ուսուցում. ուսումնական կամ 
զվարճալի մրցանակաբաշխությունների 
կազմա կերպում. սպորտային մրցույթների 
կազմա կերպում. սպորտային ճամբարների 
ծառայություններ. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. գիշերօթիկ դպրոցներ. 
մանկապարտեզ. նախակրթարաններ. 
կրթարաններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
մանկամսուրներ, մանկական սենյակներ, 
մսուր-մանկապարտեզներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20181164  (111) 28610
(220) 19.07.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 19.07.2028
(730) Ցայնյաո Սմարթ Լոջիսթիքս Հոլդինգ 
Լիմիթիդ, KY 
(442) 01.08.2018
(540) 
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(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր. համակարգչային տպիչներ. 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քար-
տեր). էլեկտրոնային ներբեռնվող հրա-
պարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). քանակի 
ցուցիչներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. դրամ-
ները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. տեսախցիկներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). կշռման սարքավորանք. 
տրամաչափիչ օղեր. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). արագություն չափող սարքեր 
(լուսանկարչություն). տեղագրական գործիք-
ներ. տարածադիտական ապարատներ. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման 
ջղեր. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. էլեկտրական կոճեր. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. ֆլուորեսցենտող 
(լուսածոր) էկրաններ. հեռակառավարման 
ապարատուրա. արտադրական գործընթաց-
ների հեռակառավարման էլեկտրական 
տեղակայանքներ. հակահրդեհային ապա-
րատներ. վթարային ազդասարքեր. 
էլեկտրական մարտկոցներ. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). սև արկղեր 
(տվյալների գրանցիչներ). արհեստական 
բանականությամբ մարդանման ռոբոտ-
ներ. վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. կենսաչիպեր. էլեկտրոնային 
մուտքի հսկման համակարգեր դռների 
փակման համար. էլեկտրական տրանս-
պորտային միջոցների համար լիցքավորման 
կայաններ. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). համա-
կարգիչների հիշողության բլոկներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. համակարգչային գործառնական 

ծրագրեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. կոմուտացման սարքեր (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորանք). ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. թվային 
ստորագրություն. 

դաս 16. թուղթ. տպագիր արտադրանք. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակ-
ներ. տպագրական հրատարակություններ. 
փաթեթա  վորման թուղթ. գրասենյակային 
պարա գաներ, բացառությամբ կահույքի. 
գծագրական պիտույքներ. գրելու կավիճ. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. 
գրենական պիտույքներ. ազդագրեր, 
պլակատներ. գրքեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. 
ամսագրեր (պարբերական). տեղեկագրեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. 

դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
գործնական տեղեկատվություն. ապրանք-
ների և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարներում. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալ-
ների նորացում և պահում. առևտրային 
աուդիտ. առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալություն-
ների ծառայություններ. վաճառասեղանների 
վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. դեղագործական, 
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անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների 
մանրածախ վաճառք. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գրանցա-
մատյանների տեղեկատվության թարմացում 
և պահում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին. առև տրային տեղեկատվու թյան 
գործա  կալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կազմակերպ ման և կառավարման հար-
ցերով. օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառա վարման հարցերում. գործարարության 
արդյունա վետության փորձաքննական ծառա-
յություններ. շուկայի ուսումնասիրու  թյուն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա  րեզում. խորհրդատվություն գոր-
ծարա րության կազմակերպման հար-
ցերով. տվյալ ների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմա-
լացում. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ. 
խորհրդա  տվություն գործա րարության կառա-
վարման հարցերով. շուկայագիտական 
(մար քեթինգային) հետազոտու թյուն-
ներ. մասնա գիտական խորհրդա-
տվություն գործա րարության ասպարեզում. 
տնտեսական կանխատեսում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առև տրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 

տրամադրում. գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սավորում. ֆինանսական վարձակալություն. 
դրամական միջոցների տեղաբաշխում. 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի կառավարում. միջնորդային 
գործունեություն. երաշխավորություն. 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում. 
խնա մակալական ծառայություններ. վար-
կավորում գրավի դիմաց.

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. 
հաղորդագրությունների փոխանցում. համա-
կարգչային տերմինալներով իրագործվող 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառա յություններ). ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում. 
ինտերնետ մուտքի ապահովում. ինտեր-
նետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մադրող հեռահաղորդակցական կապուղիների 
ապահովում. թվային ֆայլերի հաղորդում.

դաս 39. տրանսպորտային ծառա-
յություններ. ապրանքների առաքում. 
տրանսպորտի լոգիստիկա. բեռների առաքում. 
միջնորդություն բեռնափոխադրման միջոցների 
վարձակալության դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրում-
ների միջնորդություն. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տրանս-
պորտային միջոցների վարձույթ. 
ապրանքների պահպանություն. պահեստների 
վարձույթ. ապրանքների պահպանություն 
պահեստներում. տեղեկատվություն պահեստ-
ներում ապրանքների պահպանության 
հարցերով. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
պահպանում էլեկտրոնային սարքերում. 
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ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. էներգիայի 
բաշխում. ջրանցքների ջրարգելակների 
կառավարում. փաթեթավորված բեռների 
առաքում. սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
ճանապարհորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների կազմակերպում. 
անդամալույծների բազկաթոռների վարձույթ. 
արբանյակների արձակում երրորդ անձանց 
համար. շշալցման ծառայություններ. 

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառա յություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. շարժական 
գրադարանների ծառայություններ. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. գրքերի հրատարակում. 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում. զվարճությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի 
կողմից տրամադրվող ծառայություններ 
առցանց խաղերի ոլորտում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). խաղալիքների վարձույթ. 
խաղասարքերի վարձույթ. կենդանիների 
վարժեցում. նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. 

դաս 42. տեխնիկական հետազոտու-
թյուններ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. որակի հսկողություն. երկրաբանական 
հետախուզում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. կլինիկական փորձարկումներ. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
նյութերի փորձարկումներ. արդյունաբերական 
դիզայն. ճարտարապետական ծառայություններ. 
հագուստի մոդելավորում. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SaaS). 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգ-
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. տվյալների 
էլեկտրո նային պահպանում. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տվյալ-
ների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկա-
կան կերպափոխման. խորհրդատվություն 
տվյալ ների անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով. համակարգչային համակարգերի 
մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը կամ 
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181165  (111) 28611
(220) 19.07.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 19.07.2028
(730) Ցայնյաո Սմարթ Լոջիսթիքս Հոլդինգ 
Լիմիթիդ, KY 
(442) 01.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր. համակարգչային տպիչներ. 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). քանակի 
ցուցիչներ. նամականիշներով վճարում-
ների վերահսկողության ապարատներ. 
դրամները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. տեսախցիկներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). կշռման սարքավորանք. 
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տրամաչափիչ օղեր. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). արագություն չափող սարքեր 
(լուսանկարչություն). տեղագրական գործիք-
ներ. տարածադիտական ապարատներ. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման 
ջղեր. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. էլեկտրական կոճեր. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. ֆլուորեսցենտող 
(լուսածոր) էկրաններ. հեռակառավարման 
ապարատուրա. արտադրական գործ-
ընթացների հեռակառավարման էլեկտրա-
կան տեղակայանքներ. հակահրդեհային 
ապարատներ. վթարային ազդասարքեր. 
էլեկտրական մարտկոցներ. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). սև արկղեր 
(տվյալների գրանցիչներ). արհեստական 
բանականությամբ մարդանման ռոբոտ-
ներ. վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. կենսաչիպեր. էլեկտրոնային 
մուտքի հսկման համակարգեր դռների 
փակման համար. էլեկտրական տրանս-
պորտային միջոցների համար լիցքավորման 
կայաններ. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). համա-
կարգիչների հիշողության բլոկներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. կոմուտացման սարքեր (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորանք). ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. թվային 
ստորագրություն. 

դաս 16. թուղթ. տպագիր արտադրանք. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ. 
տպագրական հրատարակություններ. 
փաթե թա վորման թուղթ. գրասենյակային 
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. 
գծագրական պիտույքներ. գրելու կավիճ. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. 
գրենական պիտույքներ. ազդագրեր, 

պլակատներ. գրքեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. 
ամսագրեր (պարբերական). տեղեկագրեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. 

դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
գործնական տեղեկատվություն. ապրանք-
ների և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարներում. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալ-
ների նորացում և պահում. առևտրային 
աուդիտ. առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալություն-
ների ծառայություններ. վաճառասեղանների 
վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների 
մանրածախ վաճառք. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գրանցա-
մատյանների տեղեկատվության թարմացում 
և պահում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կազմա կերպման և կառավարման հար-
ցերով. օգնություն առևտրային կամ 
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արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. գործարարության 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յություններ. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հար-
ցերով. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրու թյան) 
հետազոտություններ. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
տնտեսական կանխատեսում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սավորում. ֆինանսական վարձակալություն. 
դրամական միջոցների տեղաբաշխում. 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի կառավարում. միջնորդային 
գործունեություն. երաշխավորություն. բարե-
գործական միջոցների հավաքագրում. 
խնամակալական ծառայություններ. վարկա-
վորում գրավի դիմաց. 

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. հաղոր-
դա գրու թյունների փոխանցում. համա-
կարգչային տերմինալներով իրագործվող 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ). ինտերնետին հեռահաղորդակցա-
կան միացման ապահովում. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. ինտերնետում բանավեճային 
համաժողովների հասանելիության ապահովում. 
տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահովում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մադրող հեռահաղորդակցական կապուղիների 
ապահովում. թվային ֆայլերի հաղորդում. 

դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ. ապրանքների առաքում. տրանս-
պորտի լոգիստիկա. բեռների առաքում. 
միջնորդություն բեռնափոխադրման միջոցների 
վարձակալության դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրում-
ների միջնորդություն. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տրանս-
պորտային միջոցների վարձույթ. ապրանք ների 
պահպանություն. պահեստների վարձույթ. 
ապրանքների պահպանություն պահեստ-
ներում. տեղեկատվություն պահեստներում 
ապրանքների պահպանության հարցերով. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի պահպանում 
էլեկտրոնային սարքերում. ջրասուզակի 
զանգերի վարձույթ. էներգիայի բաշխում. 
ջրանցքների ջրարգելակների կառավարում. 
փաթեթավորված բեռների առաքում. 
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ-
ների կամ ապրանքների առաքում). 
ճանապարհորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների կազմակերպում. 
անդամալույծների բազկաթոռների վարձույթ. 
արբանյակների արձակում երրորդ անձանց 
համար. շշալցման ծառայություններ.  

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառա յություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. շարժական 
գրադարանների ծառայություններ. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. գրքերի հրատարակում. 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
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հրապարակում. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում. զվարճությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի 
կողմից տրամադրվող ծառայություններ 
առցանց խաղերի ոլորտում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). խաղալիքների վարձույթ. 
խաղասարքերի վարձույթ. կենդանիների 
վարժեցում. նկարիչներին մոդելներ տրամա-
դրող գործակալությունների ծառայություններ. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. 

դաս 42. տեխնիկական հետազոտու-
թյուններ. նոր արտադրատեսակների հետա-
զոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. որակի հսկողություն. երկրաբանական 
հետախուզում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. կլինիկական փորձարկումներ. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
նյութերի փորձարկումներ. արդյունաբերական 
դիզայն. ճարտարապետական ծառայություններ. 
հագուստի մոդելավորում. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. ծրագրային ապահով-
ման արդիականացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SaaS). 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլոր-
տում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. տվյալների 
էլեկտրո նային պահպանում. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տվյալ-
ների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն տվյալ-
ների անվտանգության հարցերով. խորհրդա-
տվություն տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181166  (111) 28612
(220) 19.07.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 19.07.2028
(730) Ցայնյաո Սմարթ Լոջիսթիքս Հոլդինգ 
Լիմիթիդ, KY 
(442) 01.08.2018
(540) 

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

դաս 9. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. համա կարգչային տպիչներ. սմարթ-
քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապա-
րակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). քանակի 
ցուցիչներ. նամականիշներով վճարում-
ների վերահսկողության ապարատներ. 
դրամները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. տեսախցիկներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). կշռման սարքավորանք. 
տրամաչափիչ օղեր. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). արագություն չափող սարքեր 
(լուսանկարչություն). տեղագրական գործիք-
ներ. տարածադիտական ապարատներ. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման 
ջղեր. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. էլեկտրական կոճեր. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. ֆլուորեսցենտող 
(լուսածոր) էկրաններ. հեռակառավարման 
ապարատուրա. արտադրական գործ-
ընթացների հեռակառավարման էլեկտրական 
տեղակայանքներ. հակահրդեհային ապա-
րատներ. վթարային ազդասարքեր. 
էլեկտրական մարտկոցներ. անվտանգության 
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սարքեր (կոդավորման սարքեր). սև արկղեր 
(տվյալների գրանցիչներ). արհեստական 
բանականությամբ մարդանման ռոբոտ-
ներ. վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. կենսաչիպեր. էլեկտրոնային 
մուտքի հսկման համակարգեր դռների 
փակման համար. էլեկտրական տրանս-
պորտային միջոցների համար լիցքավորման 
կայաններ. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). համա-
կարգիչների հիշողության բլոկներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքեր). խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. օպտիկական տեղեկակիրներ. թվային 
ստորագրություն. 

դաս 16. թուղթ. տպագիր արտադրանք. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ. 
տպագրական հրատարակություններ. 
փաթե թա վորման թուղթ. գրասենյակային 
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. 
գծագրական պիտույքներ. գրելու կավիճ. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. 
գրենական պիտույքներ. ազդագրեր, 
պլակատներ. գրքեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. 
ամսագրեր (պարբերական). տեղեկագրեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. 

դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
գործնական տեղեկատվություն. ապրանք-
ների և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-

կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալների էլեկտրո-
նային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. առևտրային աուդիտ. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալություն-
ների ծառայություններ. վաճառասեղանների 
վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների 
մանրածախ վաճառք. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գրանցա-
մատյանների տեղեկատվության թարմացում 
և պահում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին. առևտրային տեղեկատվության 
գործա կալությունների ծառայություն-
ներ. խորհրդա տվություն գործարարության 
կազմա կերպման և կառավարման հար-
ցերով. օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. գործարարության 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յություններ. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հար-
ցերով. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
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հետազոտություններ. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
տնտեսական կանխատեսում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հար-
ցում. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առև տրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սավորում. ֆինանսական վարձակալություն. 
դրամական միջոցների տեղաբաշխում. 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի կառավարում. միջնորդային 
գործունեություն. երաշխավորություն. բարե-
գործական միջոցների հավաքագրում. 
խնամակալական ծառայություններ. վարկա-
վորում գրավի դիմաց. 

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. 
հա ղորդա գրու թյունների փոխանցում. համա-
կարգ չային տեր մինալներով իրագործվող 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական 
միացման ապահովում. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. ինտերնետում բանավեճային 
համաժողովների հասանելիության ապա հովում. 
տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահովում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական 
կապուղիների ապահովում. թվային ֆայլերի 
հաղորդում. 

դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ. ապրանքների առաքում. տրանս-
պորտի լոգիստիկա. բեռների առաքում. 
միջնորդություն բեռնափոխադրման միջոցների 
վարձակալության դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրում-
ների միջնորդություն. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տրանս-
պորտային միջոցների վարձույթ. 
ապրանքների պահպանություն. պահեստների 
վարձույթ. ապրանքների պահպանություն 
պահեստներում. տեղեկատվություն պահեստ-
ներում ապրանքների պահպանության 
հարցերով. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
պահպանում էլեկտրոնային սարքերում. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. էներգիայի 
բաշխում. ջրանցքների ջրարգելակների 
կառավարում. փաթեթավորված բեռների 
առաքում. սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
ճանապարհորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների կազմակերպում. 
անդամալույծների բազկաթոռների վարձույթ. 
արբանյակների արձակում երրորդ անձանց 
համար. շշալցման ծառայություններ.  

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառա յու թյուններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. շարժական 
գրադարանների ծառայություններ. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. գրքերի հրատարակում. 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյու-
թերի առցանց տրամադրում. զվարճություն ների 
ծառայություններ. համակարգչային ցան-
ցերի կողմից տրամադրվող ծառայություններ 
առցանց խաղերի ոլորտում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). խաղալիքների վարձույթ. 
խաղասարքերի վարձույթ. կենդանիների 
վարժեցում. նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. 
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դաս 42. տեխնիկական հետազոտու-
թյուններ. նոր արտադրատեսակների հետա-
զոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. որակի հսկողություն. երկրաբանական 
հետախուզում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. կլինիկական փորձարկումներ. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
նյութերի փորձարկումներ. արդյունաբերական 
դիզայն.  ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ. հագուստի մոդելավորում. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխնիկայի մշակման և զարգացման 
ոլոր տում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SaaS). 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգ-
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տվյալ-
ների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն տվյալ-
ների անվտանգության հարցերով. խորհրդա-
տվություն տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181168  (111) 28613
(220) 20.07.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 20.07.2028
(730) Փ.Թ. Սումատրա Թբեքոու Թրեյդինգ 
Քամփնի, ID 
(442) 03.09.2018

(540) 

(511) 
դաս 34. մոխրամաններ (բացառությամբ 

մետաղներից պատրաստվածների). սիգարներ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. վառիչներ. լուցկիներ. ծխելու 
պիտույքներ. ծխախոտ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181169  (111) 28614
(220) 20.07.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 20.07.2028
(730) Փ.Թ. Սումատրա Թբեքոու Թրեյդինգ 
Քամփնի, ID 
(442) 03.09.2018
(540) 

(511) 
դաս 34. մոխրամաններ (բացառությամբ 

մետաղներից պատրաստվածների). սիգարներ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. սիգարետների 
պապիրոսա թուղթ. վառիչներ. լուցկիներ. ծխելու 
պիտույքներ. ծխախոտ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181170  (111) 28615
(220) 20.07.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 20.07.2028
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(730) Փ.Թ. Սումատրա Թբեքոու Թրեյդինգ 
Քամփնի, ID 
(442) 03.09.2018
(540) 

(526) Հիերոգլիֆներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. մոխրամաններ (բացառությամբ 
մետաղներից պատրաստվածների). սիգարներ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. սիգարետների 
պապիրոսա թուղթ. վառիչներ. լուցկիներ. ծխելու 
պիտույքներ. ծխախոտ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181219  (111) 28616
(220) 31.07.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 31.07.2028
(730) Նատալյա Անտոնյան, Երևան, Սարյան 
13, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

(526) «club & garden» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. առցանց վաճառատեղի 
տրամա դրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. թիրախային 
մարքեթինգ. առևտրային տեղեկատվություն 

և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20181230  (111) 28617
(220) 01.08.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 01.08.2028
(730) «Միկինյան» ՍՊԸ, Վանաձոր, Գր. 
Լուսավորիչի 40/1, AM 
(442) 16.10.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և վարդագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
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ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ), թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). աղացած 
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց. 
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի 
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ. 
մշկընկույզ. լապշա (արիշտա), կուտապներ. 
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 

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

որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. 
շոկոլադապատ չրեր տարբեր մրգերից, 
բանջարեղեներից և հատապտուղներից.

դաս 35. оգնություն գործարարության 
կա ռա վար ման հարցերում. տվյալներ 
գործարա րական գործառնությունների մասին. 
հայ տա րարու թյունների   փակցնում.   ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքն արժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. մեքենագրման ծառայու-
թյուններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազ դային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության 
փորձա քննական ծառայություններ. աճուր-
դային վաճառք. հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում. գովազդային 
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նյութերի վարձույթ. խորհրդատվու-
թյուն գործարարության կազմակերպման 
հար ցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասա րակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդա-
յին գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություն ներ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետա զոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 

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

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

____________________

(210) 20181311  (111) 28618
(220) 17.08.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 17.08.2028
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 03.09.2018
(540) 

(526) «PREMIUM TOBACCO» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:



ԳՅՈՒՏԵՐ

44

ՄԱՍ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

18 .03 . 20 19

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20181322  (111) 28619
(220) 20.08.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 20.08.2028
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան 
10, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

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

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

____________________

(210) 20181339  (111) 28620
(220) 23.08.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 23.08.2028
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 

ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20181344  (111) 28621
(220) 24.08.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 24.08.2028
(730) «Դոկտոր Վեջի» ՍՊԸ, Երևան, Կատովսկու 
27, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, սպիտակ, սև, շագանակագույն և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. խորհրդատվական ծառա-

յություններ սննդի, առողջության և առողջ 
ապրելակերպի վերաբերյալ. առողջության 
ակումբների ծառայություններ  (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ).

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. 

դաս 44. մերսում. առողջատների ծառայու-
թյուններ. հոգեբանների ծառայություններ. 
խորհուրդներ առողջության հարցերով:

____________________

(210) 20181351  (111) 28622
(220) 29.08.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 29.08.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վիգեն Պետ-
րոսյան Բեսլանդի, Երևան, Կուրղինյան 15, բն. 
3, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

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

դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ 
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց - ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկեր-
չական իրերի համար. թվահարթակներ 
(ժամագործություն). ժամացույցների մեխա-
նիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ 

(ժամացույցներ). վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցների իրաններ. իրիդիում. 
թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ 
սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ). 
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք 
իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի 
ժամացույցներ. ձեռքի ժամացույցների 
զսպա նակներ. ձեռքի ժամացույցների 
ապակիներ. ժամացույցների ընթացային 
մեխանիզմներ. ձիթակն (թանկարժեք քար), 
պերիդոտ. չմշակված կամ դրոշմահատված 
ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
պալադիում. օսմիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք 
իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք 
քարեր. պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. 
ռոդիում. ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք 
քարեր). արձաններ ազնիվ մետաղներից. 
ստրաս (արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). 
ազնիվ մետաղների համահալվածքներ. 
խարիսխներ (ժամացույցների արտադրություն). 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փող-
կապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգիայով 
պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
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մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա), 
գլխազարդեր.

դաս 35. ոսկերչական իրերի վաճառք:
____________________

(210) 20181356  (111) 28623
(220) 30.08.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 30.08.2028
(730) Անահիդ Սիմոնի Բելղարյան, Երևան, Վ. 
Անտառային փ., շ. 150/17, բն. 14, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

(526) «ARMENIAN», «HOSTEL» և «INN» բառային 
տարրերն ինքնուրու յն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (պանտոն C-90.M-30. Y-33. K-30) և 
կանաչ (պանտոն C-40.M-0. Y-100.K-0) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հոսթելների ծառայություններ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181357  (111) 28624
(220) 30.08.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 30.08.2028
(730) Անահիդ Սիմոնի Բելղարյան, Երևան, Վ. 
Անտառային փ., շ. 150/17, բն. 14, AM 
(442) 17.09.2018

(540) 

(526) «REST» և «HOSTEL» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (պանտոն C-90.M-30.Y-33.K-30.) և 
կանաչ (պանտոն C-40.M-0.Y-100.K-0) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հոսթելների ծառայություններ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20181384  (111) 28625
(220) 04.09.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 04.09.2028
(730) «Գ.Ս. վայն քոմփանի» ՍՊԸ, ք. Սևան, 
Գրիբոյեդովի 5/11, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասու. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
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լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի).  բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. 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):  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181402  (111) 28626
(220) 07.09.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 07.09.2028
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.10.2018
(540) 

(526) Բացի «SOBRANIE» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ մոխրագույն, ոսկեգույն մետալիկ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 

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

____________________

(210) 20181403  (111) 28627
(220) 07.09.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 07.09.2028
(730) Տեսարո, Ինք., US 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի կանխարգելման և բուժման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181450  (111) 28628
(220) 19.09.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 19.09.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ծովինար Մկրտչյան, 
Երևան, Արշակունյաց 39/9, բն. 98, AM 
(442) 16.10.2018
(540) 

(526) «PRODUCTION» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(C:87, M:45, Y:56, K:26, R:51, G:102, B 102) և 
դեղին (C:0, M:51, Y:100, K:0, R:255, G:170, B:0) 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 35. սոցիալական գովազդ.
դաս 41. հեռուստանախագծերի, կինոնա-

խագծերի, սերիալների, վավերագրական 
ֆիլմերի, սցենարների ստեղծում կամ 
արտադրություն. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով:

____________________

(210) 20181501  (111) 28629
(220) 01.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 01.10.2028
(730) «Ռոմակ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 103, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. մաքրող և լվացող նյութեր:

____________________

(210) 20181503  (111) 28630
(220) 01.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 01.10.2028
(730) «Ռոմակ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 103, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. մաքրող և լվացող նյութեր: 

____________________

(210) 20181520  (111) 28631
(220) 03.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 03.10.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տաճատ Ավագյան 
Գարիկի, Երևան, Մոսկովյան 28, բն. 103-104, 
AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(526) «Food» բառը և «ինտելեկտուալ սնունդ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ. շարժական 
շինությունների վարձույթ:

____________________

(210) 20181560  (111) 28632
(220) 09.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 09.10.2028
(730) Ռուզաննա Մարկոսյան Թորգոմի, Երևան, 
Վաղարշ Վաղարշյան 23, բն. 40, AM 
(442) 16.11.2018
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(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություն-

ներ. անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ  կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե  տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտա ռային 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20181561  (111) 28633
(220) 09.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 09.10.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բժշկական 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։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181580  (111) 28634
(220) 10.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 10.10.2028

(730) Արևելք ռազմավարական-վերլուծական 
կենտրոն հասարակական կազմակերպություն, 
Երևան, Ավան, Դանիել Վարուժան 7-19, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(526) «ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ» և «ԿԵՆՏՐՈՆ» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 42. գիտական հետազոտություններ և 
տեսական իմաստավորումներ տարածաշրջանի 
աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրների 
վերաբերյալ:

____________________

(210) 20181591  (111) 28635
(220) 10.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 10.10.2028
(730) Գագիկ Սիմոնյան, Երևան, Հաղթանակի 
9, տուն 26, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 
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(526) «COSMETICS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ վարդագույն, մանուշակագույն և բաց 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. օծանելիք. սոսինձներ արհեստական 
եղունգների ամրացման համար. արհեստական 
թարթիչներ. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. ոչ բուժական օճառներ. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. շրթներկ. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. լաքեր 
եղունգների համար. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական մատիտներ. 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
լաքը հեռացնելու համար. դեպիլյատորներ. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. արդուզարդի միջոցներ, ոչ բուժական 
շամպուններ. արհեստական եղունգներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար. 
պարֆյումերիային արտադրանք. դիմափոշի. 
սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. լաքեր 
մազերի համար. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար. 
տուփեր շրթներկի համար.

դաս 8. ունելիներ. մկրատներ եղունգների 
համար. եղունգների կծաքցաններ. 

դաս 16. մատիտներ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական)

դաս 20. հայելիներ.
դաս 21. սանրեր. սպունգներ հարդարանքի 

համար. այտներկի խոզանակներ. ստվերա-
ներկի ապլիկատորներ:

____________________

(210) 20181606  (111) 28636
(220) 16.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 16.10.2028

(730) «Արման-Օիլ մեկ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. 
Շենգավիթ, փ. 4, տուն 60, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

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

դաս 35. ավտոյուղերի և քսայուղերի 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք.

դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181619  (111) 28637
(220) 17.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 17.10.2028
(730) Տիգրան Ալբերտի Սահակյան, Երևան, 
Նոր Արեշ, Ազատամարտիկների փ., 3-րդ նրբ., 
տուն 28, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

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

դաս 3. եթերային յուղեր.
դաս 5. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ, 

բուժիչ թեյեր, խոտային թեյեր բժշկական 
նպատակների համար.
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դաս 30. թեյ, սառույցով թեյ, թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ, թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ, թեյամթերք, թեյի 
հիմքով կարբոնացված ըմպելիքներ. ոչ բուժիչ 
խոտային թեյեր և թուրմեր, կակաո, ըմպելի 
շոկոլադ, սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ, 
բրինձ, դոշաբ, ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). սառույց.

դաս 32. թեյ կամ թեյի էքստրակտներ 
պարունակող կամ թեյի համով բուրավետացված 
հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, կարբոնացված և ոչ 
կարբոնացված ըմպելիքեր, մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր, օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20181642  (111) 28638
(220) 22.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 22.10.2028
(730) Էլեն Կարապետյան, Երևան, Նոր Նորք, 
Մոլդովական 2/2, բն. 54, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 25. գուլպաներ, քրտինք կլանող 

գուլպաներ, բլուզներ, տրիկոտաժեղեն, 
ներքնազգեստ, շալեր, սվիտերներ, պուլո-
վերներ, կարճագուլպաներ, հագուստ, 
գլխարկներ, զուգագուլպաներ, փողկապներ, 
շարֆեր, կիսավարտիքներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ:

____________________

(210) 20181659  (111) 28639
(220) 24.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 24.10.2028

(730) «Ագրոռազ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան փ. 
42/4 շին., AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

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

դաս 44. այգեգործություն:
____________________

(210) 20181662  (111) 28640
(220) 24.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 24.10.2028
(730) Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181683  (111) 28641
(220) 30.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 30.10.2028
(730) «ԱՌ.ՔԵՅ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12 
շենք, բնակարան 14, AM 
(442) 16.11.2018
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(540) 

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

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20181698  (111) 28642
(220) 31.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 31.10.2028
(730) Արմեն Ավագյան, Երևան, Ավան, 
Բաբաջանյան 148, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(526) «CHOCOLATE SWEETS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սրճագույն, բաց մոխրագույն, բեժ, 
շագանակագույն, կարմիր, կապույտ, կանաչ, 
խակի գույն, նարնջագույն և վարդագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. կոնֆետ. շոկոլադ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181699  (111) 28643
(220) 31.10.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 31.10.2028
(730) «ԿՕԿՕ» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ, 
Արագածի 98, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

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

դաս 30. կոնֆետ. շոկոլադ. հրուշակեղեն: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181707  (111) 28644
(220) 01.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 01.11.2028
(730) «Լայվ նյուզ մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 12, բն. 14, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

53

ՄԱՍ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

18 .03 . 20 19

(526) «LIVE news» և «.am» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կապույտ, մուգ կապույտ, կար-
միր, նարնջագույն, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. լրատվական գործակալությունների 
ծառայություններ.

դաս 41. նորությունների  ծառայություններ:
____________________

(210) 20181733  (111) 28645
(220) 02.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Կաո Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը 
նաև` Կաո Քորփորեյշն, JP 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. մաշկի խնամքի ոչ բուժական 

պատրաստուկներ, այն է` դեմքի լվացման 
միջոցներ, դիմահարդարման հեռացման 
միջոցներ, դեմքի մաշկի խնամքի դիմակ-
անձեռոցիկներ, խոնավացնող միջոցներ, 
քթի մաշկը մաքրող շերտեր, կոսմետիկական 
դիմակներ, մարմնի լվացման միջոցներ, 
ձեռքի օճառներ, մարմնի կաթ, լոգանքի կաթ, 
մարմնի մաշկի խնամքի դիմակ-անձեռոցիկներ, 
արևապաշտպան պատրաստուկներ, հոտա-
զերծիչներ և հակաքրտինքային միջոցներ. 
օճառներ, կոսմետիկական միջոցներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20181734  (111) 28646
(220) 02.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Կաո Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը 
նաև` Կաո Քորփորեյշն, JP 
(442) 16.11.2018

(540) 

(511) 
դաս 3. մաշկի խնամքի ոչ բուժական 

պատրաստուկներ, այն է` դեմքի լվացման 
միջոցներ, դիմահարդարման հեռացման 
միջոցներ, դեմքի մաշկի խնամքի դիմակ-
անձեռոցիկներ, խոնավացնող միջոցներ, 
քթի մաշկը մաքրող շերտեր, կոսմետիկական 
դիմակներ, մարմնի լվացման միջոցներ, 
ձեռքի օճառներ, մարմնի կաթ, լոգանքի կաթ, 
մարմնի մաշկի խնամքի դիմակ-անձեռոցիկներ, 
արևապաշտպան պատրաստուկներ, հոտա-
զերծիչներ և հակաքրտինքային միջոցներ. 
օճառներ, կոսմետիկական միջոցներ:  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20181739  (111) 28647
(220) 05.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 05.11.2028
(730) Ֆարմասիա ընդ Ափջոն Քամփնի ԼԼՔ, 
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք 

և բժշկական պատրաստուկներ մարդկանց 
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181740  (111) 28648
(220) 05.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 05.11.2028
(730) Ֆարմասիա ընդ Ափջոն Քամփնի ԼԼՔ, 
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US 
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(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 44. տեղեկատվության տրամադրում 

բժշկության և առողջապահության ոլորտում. 
ծառայություններ առողջապահության ոլոր-
տում, այդ թվում՝ տեղեկատվության տրամա-
դրում առողջապահության, հիվանդություն ների 
կան խարգելման, առողջության և առողջ 
ապրելակերպի պահպանման և սննդի 
ոլորտներում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181753  (111) 28649
(220) 07.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 07.11.2028
(730) Հասմիկ Արամի Սիմոնյան, Երևան, 
Մալաթիա Սեբաստիա, Ռ. Մելիքյան 40/2, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ. կաշվե պիտակ-

ներ. կաշվե պայուսակներ. մորթեղեն. 
դրամապանակներ. մշակված կաշիներ. 
արհեստական կաշի. հովանոցներ.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
ներքնազգեստ. գոտիներ. ձեռնոցներ. կաշվե 
հագուստ.

դաս 26. ճարմանդներ. հագուստի պա րա-
գաներ. ուլունքներ, բացառությամբ ոսկեր-
չական իրերի համար օգտագործվողների. 
արդուզարդի առարկաներ. զարդարանքներ 
գլխարկների համար. տրեզ. ասեղնագործած 
իրեր. դեկորատիվ իրեր մազերի համար.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ վաճառք.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում. 

հագուստի կարում. գեղարվեստական դիզայն. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ:

____________________

(210) 20181789  (111) 28650
(220) 13.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 13.11.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Ռուբենի 
Մկրտչյան, Երևան, Չարենցի փ., տուն 71/7, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
թանաքագույն և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպման 
գործունեություն:

____________________

(210) 20181805  (111) 28651
(220) 15.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 15.11.2028
(730) «Ֆասթ շիֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 
Հովսեփյան 20, AM 
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(442) 03.12.2018
(540) 

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

դաս 35. տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին. առևտրային 
տեղեկա տվության գործակալությունների 
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծու-
թյուն. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի նորացում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հետազոտություններ 
գործա րարության ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդ. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. տեղեկատվու թյան 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գների համեմատման 
ծառայություններ. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում  և պահում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). արտաքին գովազդ. 

դաս 36. ֆինանսական գնահատումներ 
(ապահովագրություն, բանկային գործառ-
նություններ, անշարժ գույք). ֆինանսավորում. 
ֆինանսական կառավարում. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. դրամագիտական իրերի 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով։ 

____________________

(210) 20181806  (111) 28652
(220) 15.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 15.11.2028
(730) «Ֆասթ շիֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 
Հովսեփյան 20, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, վարդագույն, մանուշակագույն, ծիրանա-
գույն և մուգ կապույտ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. տվյալներ գործարարական 
գործառ նությունների մասին. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծու-
թյուն. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի նորացում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդ. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գների համեմատման 
ծառայություններ. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում  և պահում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). արտաքին գովազդ. 

դաս 36. ֆինանսական գնահատումներ 
(ապահովագրություն, բանկային գործառ-
նություններ, անշարժ գույք). ֆինանսավորում. 
ֆինանսական կառավարում. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
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հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. դրամագիտական իրերի 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով։ 

____________________

(210) 20181808 (111) 28653
(220) 15.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 15.11.2028
(730) «Ֆասթ շիֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 
Հովսեփյան 20, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդա գույն, մանուշակագույն, ծիրանագույն և 
մուգ կապույտ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. ինքնարժեքի վերլուծու-
թյուն. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի նորացում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդ. շուկայագի տա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. վճարման փաստա թղթերի 
նախապատրաստում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գների համեմատման 

ծառայություններ. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում  և պահում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). արտաքին գովազդ. 

դաս 36. ֆինանսական գնահատումներ 
(ապահովագրություն, բանկային գործառ-
նություններ, անշարժ գույք). ֆինանսավորում. 
ֆինանսական կառավարում. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. դրամագիտական իրերի 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով։ 

____________________

(210) 20181837  (111) 28654
(220) 21.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 21.11.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ Ամիր-
խանյան Գրիգորի, Երևան, Լուսինյանց 23, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(526) «ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր, մասնավորապես՝ 
տարատեսակ բջջային հեռախոսների լրա-
կազմող մասերի և աքսեսուարների մանրածախ 
և մեծածախ վաճառք:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________
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(210) 20181840  (111) 28655
(220) 21.11.2018 (151) 12.03.2019
   (181) 21.11.2028
(730) Ցինգթաո Բրյուըրի Քամփանի Լիմիթեդ, CN 
(442) 03.12.2018
(540) 

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

վորված ջրեր. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և այլ բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. կոճապղպեղի 
գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
գարեջուր պատրաստելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

     5145  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

     5146  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

     5147  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

     5148   07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

     5149  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

    5150  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

     5151  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

     5161  30.04.2029 ՏԴԿ Կաբուշիկի Կաիշա (ՏԴԿ Քորփորեյշն), JP

     5168  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

     5169  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

     5170  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

     5171  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

     5172  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

    5173  07.06.2029 Պեպսիկո, Ինք., US

    5196  18.06.2029 Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

    5198  23.06.2029 Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB

     5737  09.06.2029 Ասթրազենեքա ՓԼՔ, GB

    14178  25.02.2029 «Լոգիկոն դիվելփմենթ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Հակոբյան 9/1, բն.32, AM

    14276  20.01.2029 «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14406  10.03.2029 «Ինկոմկենտրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 47/1, բն.25, AM

    14408  27.03.2029 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    14472  15.04.2029 «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակի 2-րդ փող., 73տ, AM

    14591  03.12.2028 «Ինտեր լոտո» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM

    14592  05.12.2028 «Ինտեր լոտո» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM

    14597  20.02.2029 «Օբուխով» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Էմինի 131/1, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

    14795  05.06.2029 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    14799  10.04.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    14910  10.04.2029 Մեգա Դիսփոուզըբլս ՍԱ, GR

    14911  10.04.2029 Մեգա Դիսփոուզըբլս Ս.Ա., GR

    14968  15.07.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    15001  14.07.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    15003  24.07.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    15004  24.07.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    15129  14.07.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    15134  12.08.2029 ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

    15135  13.08.2029 ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

    15136  13.08.2029 ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

    15137  13.08.2029 ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

    15305  29.10.2029 Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB

    15309  06.07.2029 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

    15436  17.09.2029 «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15698  26.05.2029 «Մեծ մատիտ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 29, բն. 19, AM

    15813  18.12.2029 Մեգա Դիսփոուզըբլս Ս.Ա., GR

    15814  18.12.2029 Մեգա Դիսփոուզըբլս Ս.Ա., GR

    15848  13.11.2029 Սաութ Բիչ Բևըրիջ Քամփնի, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    15849  13.11.2029 Սաութ Բիչ Բևըրիջ Քամփնի, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    15850  13.11.2029 Սաութ Բիչ Բևըրիջ Քամփնի, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    20001  25.02.2029 «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակի 2-րդ փող., 73տ, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

      09-01                491 S
      09-01                492 S
      09-03               492 S
      09-03               493 S
      32-00               494 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C25B 1/00             3277  A

A01D17/00            543  U

A61K9/00             544  U

A61K9/00             545  U

A61K9/00             546  U

B02C 23/00          547  U

B60T 13/00          548  U

G06K 19/00          549  U

A61B 5/00            549  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2184
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17898
73 (1) Իրավատեր  Էվըսենթ Հանթսվիլ ԷլԷլՍի, 
4991 Corporate Drive, Huntsville, Alabama 
35805, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էվըսենթ 
Քորփորեյշն, 4991 Corporate Drive, Huntsville, 
Alabama 35805, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          25.02.2019

____________________

Գրանցում No 2185
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27869,  27870,  27871,  27872
73 (1) Իրավատեր  Փֆայզր Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, 235 East 42 nd Street, 
New York, New York 10017, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փֆայզր Հելթ 
ԱԲ, Vetenskapsvagen 10, 191 90, Sollentuna, 
Sweden, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.02.2019

____________________

Գրանցում No 2186
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 17018, 24146
73 (1) Լիցենզատու  Դավիթ Իշխանյան, 
Երևան, Ա. Տիգրանյան 3 շենք, բն. 67, AM
73 (2) Լիցենզառու   «Չիմեգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Անդրանիկի 149/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ

Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.02.2019

____________________

Գրանցում No 2187
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 20277, 12140, 12141
73 (1) Լիցենզատու  Ֆորբս ԼԼՔ, Դելավերի 
նահանգ, 499 Washington Boulevard, Jersey City, 
New Jersey 07310, United States of America, US
73 (2) Լիցենզառու  Ֆորբս ԱյՓի (ԷյչՔեյ) Լթդ, 
21/F, 88 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, 
China, HK
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը              բացառիկ
Գործողության ժամկետը        Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                           27.02.2019

____________________

Գրանցում No 2188
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10993, 28313, 28314
73 (1) Իրավատեր  Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ 
Հոլդինգզ Այըրլենդ, Hinterbergstrasse 16, 6312 
Steinhausen, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բրիսթոլ-
Մայըրզ Սքուիբ Հոլդինգզ Այըրլենդ Անլիմիթիդ 
Քամփընի, Hinterbergstrasse 16, 6312 Stein-
hausen, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

  Հանրապետություն
Գրանցված է                          06.03.2019

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

  279U         30.08.2018

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  198 S               22.08.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2586                30.08.2018
3164                 17.08.2018

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2019.01 (11) 3277 (13) A
C25B 1/00

(21) AM20180123 (22) 29.11.2018
(72) Геворг Вардан (AM) 
(73) ООО “ЭКОАТОМ”, 0082, Ереван, Аданы 1 
(AM) 
(54) Способ получения гипохлорита натрия
(57) Изобретение относится к области электро-
химии, в частности, к электромембранным 
способам получения гипохлорита натрия.

Водный раствор хлорида натрия подвер-
гают электрохимическому разделению, с полу-
чением водного раствора гидроокиси натрия 
и газообразного хлора, затем их подвергают 
взаимодействию. Электрохимическое разде-
ление осуществляют в трехкамерном электро-
диализаторе, а отделившийся от анолита 
(анодный раствор) хлор газ непосредственно 
подают в католит (водный раствор гидроокиси 
натрия).

Повышается эффективность, безопасность 
способа и степень чистоты конечного продукта.

 ____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2019.01  (11) 543 (13) U
A01D17/00

(21) AM20180109U (22) 09.10.2018
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Айк Айрапетян 
(AM), Артур Алтунян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Ротационный измельчитель картофеле-
копателя
(57) Полезная модель относится к области 
сельскохозяйственного машиностроения, в 
частности, к картофелекопательным машинам.

Ротационный измельчитель картофеле-
копателя имеет ось, рычаги присоединения 
с картофелекопателем, собранные на оси 
обода разного диаметра, соответствующие 
контуру поверхности гряды. Между ободами 
установлены шайбы. На ободах, сидящих на 
грядах, по направлению движения машины 
наклонно установлены полуковшовые рабочие 
органы, величина углубления которых в почву 
регулируется. На оси измельчителя и вале 
опорного колеса расположены комплекты 
звездочек. При этом, ось измельчителя 
кинематически связана с валом опорного колеса. 

Обеспечивается разрушение жестких 
частей поверхности гряд и удаление слоя почвы 
на межгрядное пространство, улучшается 
сепарация клубней, увеличивается скорость 
и производительность агрегата, снижаются 
энергетические расходы, 2 ил.    

____________________

(51) 2019.01 (11) 544  (13) U
A61K9/00

(21) AM20180125U (22) 05.12.2018
(72) Гагик Нерсисян (AM), Юрий Мартиросян 
(AM), Диана Аванесян (AM) 
(73) «Шушинский Технологический Университет» 
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 

Сведения о выданных патентах

(54) Средство для ухода за кожей
(57) Полезная модель относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
ухода за кожей.

Средство содержит следующие компо-
ненты, мас.%: глицерин – 8,0-10,0, спермацет 
– 16,0-18,0, масло косточки граната –  5,0-7,0, 
масло косточки абрикоса – 2,0-4,0, эфирное 
масло туи - 2,0-4,0, эфирное масло  полыни 
горькой - 0,1-1,0, окись титана - 0,5-1,0 и 
вазелин – остальное.

Усиливаются питательные и антисеп-
тические свойства.

____________________

(51) 2019.01 (11) 545  (13) U
A61K9/00

(21) AM20180127U (22) 05.12.2018
(72) Гагик Нерсисян (AM), Нарине Фарсиян (AM), 
Диана Аванесян (AM) 
(73) ЗАО “Институт водных проблем 
и гидротехники имени академика И.В. 
Егиазарова”, 0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM), 
«Шушинский Технологический Университет» 
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Полезная модель относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
ухода за кожей.

Средство содержит следующие 
компоненты, мас.%: глицерин – 9,0-10,0, 
спермацет – 7,0-9,0, масло косточки граната 
–  6,0-8,0, эфирное масло сельдерея -  6,0-
8,0, масло косточки кизила - 6,0-8,0, цветочное 
масло акации - 3,0-5,0, окись титана - 0,5-1,0 и 
вазелин – остальное. 

Усиливаются питательные и антисеп-
тические свойства.

____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2019.01 (11) 546  (13) U
A61K9/00

 (21) AM20180128U (22) 05.12.2018
(72) Гагик Нерсисян (AM), Нарине Фарсиян (AM), 
Мариам Геворгян (AM) 
(73) ЗАО “Институт водных проблем 
и гидротехники имени академика И.В. 
Егиазарова”, 0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM), 
«Шушинский Технологический Университет» 
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Полезная модель относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
ухода за кожей.

Средство содержит следующие 
компоненты, мас.%: глицерин – 16,0-18,0, 
спермацет – 9,0-11,0, цветочная пыльца пчелы 
- 19,0-22,0, масло косточки персика - 9,0-12,0, 
эфирное масло  полыни горькой - 0,1-1,0, окись 
титана - 0,1-1,0 и вазелин – остальное.

Усиливаются питательные и антисеп-
тические свойства.

____________________

(51) 2019.01 (11) 547  (13) U
B02C 23/00

(21) AM20180121U (22) 23.11.2018
(72) Гайк Айрапетян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Роторный измельчитель комков карто-
феле  копателя
(57) Полезная модель относится к 
сельскохозяйственному машиностроению, в 
частности, к машинам для сбора урожая.

Измельчитель   комков   содержит валы,   
рычаги для присоединения с картофеле-
копателем, ободы разных диаметров, собранные 
на валах, установленные равноудаленно 
друг от друга. На ободах, по направлению 
движения картофелекопателя, с возможностью 
регулирования размера углубления рабочих 
органов в земле наклонно установлены рабочие 
органы в виде полу черпака. На валах, в их части 
присоединения установлен приводной барабан. 

Барабан содержит приводной планетарный 
механизм, колесо и прикрепленные к нему 
с возможностью регулирования размера 
углубления в земле почвозацепы. Планетарный 
механизм содержит посаженные на валах 
солнечное колесо, водило с его сателитами и 
корончатое колесо. Корончатое колесо жестко 
прикреплено к колесу, а водило – неподвижно. 

Обеспечиваются полноценное раздроб-
ление комков поверхности картофельных 
гряд и удаление земли с гряды в межгрядовое 
пространство, 2 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 548 (13) U
B60T 13/00

(21) AM20180130U (22) 07.12.2018
(72) Норик Аветисович Базикян (AM), Вардан 
Алексанович Варданян (AM), Генрик Варданович 
Варданян (AM) 
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM) 
(54) Устройство для резервирования вакуум-
ного усилителя тормоза автомобиля
(57) Полезная модель относится к 
машиностроению, в частности к конструкции 
тормозной системы транспортных средств.

Устройство для резервирования  вакуумного 
усилителя тормоза автомобиля имеет впускной 
коллектор,  корпус, разделенный мембраной 
на две отдельные секции. К мембране с одной 
стороны присоединен толкатель с управляемой 
педалью тормоза, а с другой стороны соединён 
шток главного цилиндра тормуза. Устройство 
также имеет  резервуар, который соединен с 
помощью соединительной трубки с вакуумным 
усилителем и с впускным коллектором, при этом, 
на трубке, соединяющей с впускнм коллектором 
установлен обратный клапан. 

Создается возможность осуществления 
до восьми торможений при выключенном 
двигателе, вместо одного или двух торможений, 
что достаточно для полной остановки автомобиля 
в аварийном режиме при любой скорости, 1 ил.

____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2019.01 (11) 549  (13) U
G06K 19/00
A61B 5/00

(21) AM20180131U (22) 14.12.2018
(72) Тигран Джанян (AM) 
(73) ООО “Сайбер Тек”, 0014, Ереван, пр. 
Комитаса 51, 2-ой этаж, 16-ая террирория (AM) 
(54) USB устройство флэш памяти с системой 
идентификации личности
(57) Полезная модель относится к устройствам 
электронной памяти, в частности, к USB 
устройствам флэш памяти, защищенности 
размещенной в них информации и обеспечению 
идентификации пользователя устройства.

Устройство содержит печатную плату, 
установленную в сборном корпусе с двумя 
частями. На одной стороне печатной платы 

установлены устройство считывания параметра 
пальца, подтверждающего идентификацию 
личности и регулятор работы устройства, а 
на другой стороне - регулятор устройства 
считывания и чип флэш памяти. На одном 
конце печатной платы прикреплен разъем 
USB. Одна из частей корпуса содержит окно, 
предназначенное для устройства считывания, 
а разъем USB содержит крышку. Устройство 
считывания выполнено в виде подтверждающего 
идентификацию личности сканера конструкции 
кровеносных сосудов пальца.

Повышается уровень безопасности 
информации, размещенной в USB устройстве 
флэш памяти, исключая его использование со 
стороны других лиц, 2 ил.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 09-01 (11) 491  (13) S 
(21) 20190003  (22) 05.02.2019
(72) Ара Арутюнян (AM) 
(73) ООО “ГАНА ГРУП ПЛЮС”, Ереван, квартал 
Силикян, 13-ая ул. N 54 (AM) 
(54) Бутылка

____________________

(51) 09-01 (11) 492  (13) S 
       09-03
(21) 20190001  (22) 08.01.2019
(72) Степан Азарян (AM) 
(73) ООО “Ибари” (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Коллекция баночек в виде палитры

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-03 (11) 493  (13) S
(21) 20190002  (22) 21.01.2019
(72) Саша Варданян (AM) 
(73) ООО “РОЯЛ РУС”, РА, марз Ширак, г. Артик, 
ул. Баграмяна 1/4 (AM) 
(54) Пачка для сигарет

____________________

(51) 32-00 (11) 494  (13) S 
(21) 20180044  (22) 31.10.2018
(72) Степан Азарян (AM), Элина Барсегян (AM) 
(73) ООО “Ибари” (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Графические рисунки (13 вариантов)

____________________
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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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