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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) 3296 (13) A
A01M 1/00

(21) AM20190030 (22) 22.02.2019
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արմանուշ 
Առաքելյան (AM), Լևոն Ներսիսյան (AM), 
Մարիամ Գևորգյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Միջատների դեմ պայքարի միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է միջատների դեմ 
պայքարի միջոցներին:

Միջոցը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը. զանգվ. %. ռեհանի յուղ՝ 
5.0- 10.0, օշինդր ավելայինի եթերայուղ՝ 9.0-
13.0, դափնու եթերայուղ՝ 10.0-15.0,  ուրցի 
եթերայուղ՝ 10.0-15.0, դաղձի եթերայուղ՝ 10.0-
15.0, դառը օշինդրի եթերայուղ՝ 9.0-13.0, 
ռեհանի եթերայուղ՝ 9.0-14.0 և էթիլ սպիրտ՝ 
մնացածը:

Ստացված է բարձր արդյունավետությամբ 
կանխարգելիչ և բուժիչ միջոց:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3297 (13) A
A21D 8/00

(21) AM20190027 (22) 22.02.2019
(72) Վարսենիկ Ավետիսյան (AM), Արամայիս 
Մկրտչյան (AM) 
(73) Վարսենիկ Ավետիսյան, 0025, Երևան, 
Հերացու 14/4 (AM), Արամայիս Մկրտչյան, 0001, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 25, բն. 32 (AM) 
(54) Հացաբուլկեղենի արտադրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես` 
ֆունկցիոնալ նշանակության, սննդային 
հավելումների կիրառ մամբ հացաբուլկեղենի 
արտադրմանը, համաձայն որի ալյուրի 
քանակության 6-7 % չափով ավելացնում 
են ֆունկցիոնալ նշանակության սննդային 
հավելում, որն իրենից ներկայացնում է 

մրգահատապտղային ալկոհոլային խմիչքների 
կամ պարզեցված հյու թերի պտղային 
թափոնների սուբլիմացիոն եղանակով 
չորացրած, լիոֆիլիզացված փոշենման 
զանգված, դդմի պտղամիս և արևածաղկի 
լեցիտին, ընդ որում, սննդային հավելումների 
համալիրն ավելացնում են 40-42°C 
ջերմաստիճանում՝ ջրային լուծույթի ձևով՝ 
ջրի և սննդային հավելման 7։1 զանգվածային 
հարաբերակցությամբ։

Ընդլայնվում է ֆունկցիոնալ նշանակության 
հացաբուլկեղենի տեսականին:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3298 (13) A
A23G 3/00

(21) AM20190028 (22) 22.02.2019
(72) Վարսենիկ Ավետիսյան (AM), Արամայիս 
Մկրտչյան (AM) 
(73) Վարսենիկ Ավետիսյան, 0025, Երևան, 
Հերացու 14/4 (AM), Արամայիս  Մկրտչյան, 
0001, Երևան, Սայաթ-Նովա 25, բն. 32 (AM) 
(54) Շոկոլադի պատրաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես՝ ֆունկ ցիոնալ 
նշանակության շոկոլադի պատրաստ մանը, ըստ 
որի խառնում են կակաո տրորած, կակաո յուղ, 
լեցիտին, մրգահատապտղային ալկոհոլային 
խմիչքների կամ պարզեցված հյութերի 
արտադրության պտղային թափոնների 
սուբլիմացիոն եղանակով չորացրած, 
լիոֆիլիզացված փոշենման զանգված, իսկ 
որպես քաղցրացնող բաղադրիչ՝ էրիտրիտոլի 
փոշի, ընդ որում, փոշենման զանգվածը 
և էրիտրիտոլի փոշին վերցնում են 1:0,4 
զանգվածային հարաբերակցությամբ, որից 
հետո խառնուրդից ձևավորում են զանգված:        

Մրգահատապտղային ալկոհոլային 
խմիչքների կամ պարզեցված հյութերի 
արտադրության պտղային թափոնների 
սուբլիմացիոն եղա նակով չորացրած, 
լիոֆիլիզացված փոշենման զանգվածի և 
էրիտրիտոլի փոշու խառնուրդը կազմում է 
շոկոլադի ընդհանուր զանգվածի 48-52%-ը, 
ընդ որում, որպես միրգ գերադասելիորեն 
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օգտագործում են ծիրան, սալոր, դեղձ, սերկևիլ, 
բալ, տանձ կամ խնձոր, իսկ որպես հատապտուղ՝ 
մոշ, ելակ, մորի կամ ազնվամորի:

Ընդլայնվում է ֆունկցիոնալ նշանակության 
շոկոլադի տեսականին 3 նկ.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3299 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20190018 (22) 12.02.2019
(72) Սարիկ Ղազարյան (AM), Միքայել 
Հարությունյան (AM), Յուրի Սարգսյան (AM), 
Սերգեյ Շահինյան (AM), Նարեկ Զաքարյան 
(AM), Բաբկեն Շահազիզյան (AM) 
(73) Նարեկ Զաքարյան, 3601, Վայոց Ձորի 
մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 12, բն 20 (AM) 
(54) Բազմանպատակային էկզոսկելետոն
(57) Գյուտը վերաբերում է վերականգնողական 
տեխնիկային, մասնավորապես` մարդու 
շարժողական գործառույթներին նպաստող և 
դրանք վերականգնող դյուրակիր շարժական 
սարքերին:

Բազմանպատակային էկզոսկելետոնն 
ունի իրանային, ազդրային և սրունքային 
փոխագուցավոր օղակներ, որոնք միմյանց 
միակցված են կոնքազդրային և ծնկային 
հոդակապերով, ինչպես նաև ազդրային 
փոխագուցավոր օղակի մեջ տեղակայված և մեկ 
ծայրամասով դրանում ամրակցված ազդրային 
առաձգական տարրով ուժի կարգավորման 
մեխանիզմ: Ուժի կարգավորման մեխանիզմն 
ունի ուժի կարգավորիչ սկավառակ, այն պտտող 
բռնակ և արտաքին պաշտպանիչ սկավառակ: 
Էկզոսկելետոնն ունի նաև ծնկային առաձգական 
տարր, որը մեկ ծայրով միակցված է սրունքային 
օղակին, մյուսով՝ ազդրային օղակին, լրացուցիչ 
օղակ, որը հոդակապերով միակցված է մեկ 
ծայրով սրունքային օղակին, մյուս ծայրով՝ 
իրանային օղակին: Ազդրային փոխագուցավոր 
օղակի ծայրամասին ամրակցված են ուղղորդիչ 
հոլովակներ: Ազդրային առաձգական տարրը 
միացկված է ուժի կարգավորիչ սկավառակին 
ուղղորդիչ հոլովակներով անցնող ճոպանով:

Ընդլայնվում են ծնկային ու կոնքազդրային 
հոդերի շարժման հնարավորությունները 
մարդու քայլքի և նստել-ելնելու ընթացքում, 2 
նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3300 (13) A
A61N 1/00

(21) AM20190004 (22) 23.01.2019
(72) Օլեգ Հարությունի Պետրոսյան (AM), Լիլիթ 
Էդուարդի Խաչիկյան (AM) 
(73) Օլեգ Հարությունի Պետրոսյան, 0033, 
Երևան, Հովսեփ Էմինի 5, բն. 52 (AM), 
Լիլիթ Էդուարդի Խաչիկյան, 0019, Երևան, 
Բաղրամյան պող. 56, բն. 17 (AM) 
(54) Կենսահյուսվածքների կենսունակության 
վերականգնման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաբժշկական 
տեխնիկայի բնագավառին և կարող է 
օգտագործվել էլեկտրախթանմամբ կենսա-
հյուսվածքների կենսունակության վերա-
կանգնման համար:

Սարքն ունի կառավարման միկրո-
կոնտրոլեր, մոնիտորի և կառավարման 
վահանակի բլոկ, հաջորդական ինտեր-
ֆեյսի բլոկ, վերծանիչ, էլեկտրոդ-մաշկ 
հպակի իմպեդանսի չափման բլոկ, 
կենսահյուսվածքների կենսունակության վերա-
կանգնման ազդանշանների ստացման բլոկ, 
մոդուլման բլոկ, մոդուլված ազդանշանների 
կոմուտացման բլոկ և երկու կապուղի, որոնցից 
յուրաքանչյուրն ունի լարման և հոսանքի 
հսկման ու կառավարման բլոկ, ուժեղարար 
և էլեկտրոդների բլոկ: Միկրոկոնտրոլերը 
միացված է մոնիտորի և կառավարման 
վահանակի, ինտերֆեյսի, լարման և հոսանքի 
հսկման ու կառավարման, կենսահյուսվածք-
ների կենսունակության վերականգնման 
ազդանշանների ստացման, մոդուլման, 
իմպեդանսի չափման բլոկներին և վերծանիչին: 
Կենսահյուսվածքների կենսունակության վերա-
կանգնման ազդանշանների ստացման բլոկը 
միացված է նաև ուժեղարարին: Լարման և 
հոսանքի հսկման ու կառավարման բլոկը 
միացված է նաև մոդուլման բլոկին և մոդուլված 
ազանշանների կոմուտացման բլոկին, որը 
միացված է ուժեղարարին: Ուժեղարարը 
միացված է նաև էլեկտրոդների բլոկին, որը 
միացված է իմպեդանսի չափման բլոկին:

Ընդլայնվում են սարքի ֆունկցիոնալ 
հնարա վորությունները, 2 նկ.:

____________________
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(51) 2019.01 (11) 3301 (13) A
G02C7/00

(21) AM20190022 (22) 19.02.2019
(72) Արմեն Նիկոլայի  Բալայան (AM) 
(73) Արմեն Նիկոլայի  Բալայան, 0089, Երևան, 
Ջրվեժ մայակ թաղամաս, շ. 31, բն. 31 (AM) 
(54) Արևային ակնոց
(57) Գյուտը վերաբերում է տեսողական 
սարքերին, մասնավորապես՝ ակնոցներին և 
կարող է օգտագործվել արևային ակնոցների 
արտադրության մեջ:

Արևային ակնոցն ունի շրջանակի մեջ 
տեղադրված թափանցիկ տարրեր, որոնցից 
յուրաքանչյուրն ունի բաց և մուգ սեգմենտ: 

Բաց սեգմենտի կոնտուրը որոշված է երկու 
աչքերի տեսադաշտերի կոնտուրների 
ֆոկու սային համադրումից ստացված 
փոխծածկող մակերեսների եզրագծով, իսկ 
լուսաթափանցելիությունը կրկնակի անգամ մեծ 
է մուգ սեգմենտի լուսաթափանցելիությունից:

Թափանցիկ տարրերը կարող են լինել 
ապակուց, ճենապակուց կամ օրգանական 
ապակուց, որոնց կոնտուրն իրականացված է 
առնվազն մարդու առողջ աչքի տեսադաշտի 
սահմանի ձևով: Ապահովվում է ընդհանուր 
տեսադաշտի հավասար մգացվածությունը, 7 
նկ.:  

____________________



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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№ 06/1   03 .06 . 20 19

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 553 (13) U
A23C 9/00

(21) AM20190031U (22) 25.02.2019
(72) Զոհրակ Ապրեսյան (AM) 
(73) Զոհրակ Ապրեսյան, 0039, Երևան, 
Արտաշիսյան 37, բն. 22 (AM) 
(54) Ըմպելիք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
սննդարդյունաբերությանը, մասնավորապես` 
ըմպելիքներին:

Ըմպելիքը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ. %. ռեհանի 
եթերայուղ՝ 0,05-15,0, ռեհանի սպիրտային 
թուրմ և(կամ) ռեհանի ջրային թուրմ՝  0,05-
17,0,  մեղրախոտի փոշի՝ 0,005-11,0 և ջուր՝ 
մնացածը: 

Ընդլայնվում է ըմպելիքների տեսականին:          
____________________



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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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

03 .06 . 20 19

(210) 20180511  (111) 28901
(220) 04.04.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 04.04.2028
(730) «Երևան հյուրանոց» ԲԲԸ, 0001, Երևան, 
Աբովյան 14, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  

(526) «RESTAURANT» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում.  պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ.  սննդամթերքի պատրաստում,  
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ).  ծերանոցների ծառայություններ.  
սրճարանների ծառայություններ.  նախա-
ճաշարանների ծառայություններ.  քեմպինգ-
ների ծառայություններ.  ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում.  ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում.  
պանսիոնների ծառայություններ.  զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ.  
հյուրանոցների ծառայություններ.  մանկա-
մսուրների ծառայություններ.  ռեստորան-
ների ծառայություններ.  տեղերի ամրա գրում 
պանսիոն ներում.  տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում.  ինքնասպասարկման ռես տո-
րանների ծառայություններ.  խորտ կարանների 
ծառայություններ.  պանսիոններ կենդանիների 
համար.  բարերի ծառայություններ.  հանգստի 
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

տրամադրում).  շարժական շինությունների 
վարձույթ.  տեղերի ամրագրում ժամանակա-
վոր բնակության համար.  մոթելների ծառա-
յություններ.  կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի 
և ամանեղենի վարձույթ.  սենյակների, դահ-
լիճների վարձակալում հավաքների համար .  
վրանների վարձույթ.  խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ.  խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի 
վարձույթ.  լուսավորող սարքերի վարձույթ. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում.  ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում).  վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ։

____________________

(210) 20180813  (111) 28902
(220) 24.05.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 24.05.2028
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 38. տեսաձայնային և մուլտիմեդիային 

բովանդակության հոսքային հաղորդում 
հեռուստատեսային համակարգերի և համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի միջոցով. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի. տեսաձայ-
նային հեռարձակման ծառայություններ 
համացանցի միջոցով. հեռուստածրագրերի 
հեռարձակում. համացանցային հեռարձակ-
մանը բաժանորդագրվելու ծառայություններ. 
հեռուստատեսային հեռարձակմանը բաժա նոր-
դագրվելու ծառայություններ. ձայնատեսային և 
մուլտիմեդիային բովանդակության փոխանցում 
և տեղ հասցնում. վեբ-հեռարձակումների 
հաղորդում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(540)  

(511) 
դաս 9. ականջակալներ-ներդրակներ 

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

դաս 16. ապլիկացիաներ փոխադրա-
նկարների տեսքով. ինքնագրերի ալբոմներ. 
թղթե տոպրակներ երեկույթների համար. 
գրքեր խառը մենամարտի մասին. օրացույցներ. 
մանկական աշխատանքային տետրեր. թղթե 
սփռոցներ. գունազարդման գրքեր. թղթե 
զարդարանքներ երեկույթների համար. 
ամսագրեր խառը մենամարտի մասին. 
պարբերական մամուլ խառը մենամարտի մասին. 
թղթե անձեռոցիկներ. գրիչներ. մատիտներ. 
թղթագրենական ապրանքներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). ազդագրեր, 
պլակատներ. բլոկնոտներ. նոթատետրեր. 
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. լուսա-
նկարներ. հավաքաքարտեր, բացառությամբ 
խաղաքարտերի. թղթե տոպրակներ գնումների 
համար. շնորհավորական բացիկներ.

դաս 18. սպորտային պայուսակներ. 
թիկնա պայուսակներ. դպրոցական պայուսակ-
ներ. իրերի տոպրակներ. սպորտային 

պայուսակներ. լայն գոտիներով մեծ 
պայուսակ. մետաղադրամների քսակներ. 
կռնապայուսակներ. գնումների պայուսակներ 
մանածագործվածքից. դրամապանակներ. 
ուղեբեռի ճամպրուկներ. կանացի պայուսակ-
ներ. քսակներ.

դաս 25. հագուստ և հագուստի 
պարագաներ, այն է՝ մարզական կոստյումներ, 
տոլստովկաներ, մարզական տաբատներ. 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. «պոլո» 
շապիկներ (բլուզներ). շապիկներ (բլուզներ) 
գոլֆի համար. սպորտային շապիկներ 
(բլուզներ). անթև շապիկներ. գոտիներ 
(հագուստ). բանդանաներ. լողափի սանդալներ. 
նորածինների և երեխաների գիշերազգեստ ու 
պիժամաներ. խալաթներ. գիշերաշապիկներ 
և գիշերազգեստներ. պիժամաներ և տնային 
հագուստ. լողազգեստներ. լողափի հագուստ. 
հագուստ վազքի համար. մանկական 
կոմբինեզոններ. կիսավարտիքների և վարտիք-
ների հավաքածուներ տղաների համար. 
գլխակապեր (սպորտային պարապմունքների 
ժամանակ քրտինքից պաշտպանվելու համար), 
բազկակապեր. վարտիքներ. բաճկոններ 
(հագուստ). համազգեստ դատավորների, 
մրցադատավորների և միջնորդ դատավորների 
համար. մարզական համազգեստ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). ներքնազգեստ. հագուստ ջերսիից, 
այն է՝ մասնագիտացված մարզական թիմերի 
տարբերանշանների վերարտադրմամբ 
հագուստ ջերսիից. գլխարկներ և վզպատներ. 
գլխա կապեր (հագուստ). անջրանցիկ հագուստ, 
այն է՝ անձրևից պաշտպանող պոնչոներ 
և բաճկոններ. կոշկեղեն, այն է՝ կոշիկներ, 
սպորտային կիսակոշիկներ, երկարաճիտ 
կոշիկներ, կիսակոշիկներ և տնային կոշիկներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. քամուց պաշտպանող 
նեյլոնե հագուստ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ, գդակներ. հովարով գլխարկներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). կրծկալներ 
գործվածքից, դահուկորդի կոմբինեզոններ. 
քամուց պաշտպանող բաճկոններ (հագուստ). 
վարժություններ կատարելու և սպորտային  
հագուստ, այն է՝ վարտիքներ, բաճկոններ. 
շապիկներ (բլուզներ).

դաս 27. անհատական մարմնամարզական 
փռոցներ և գորգիկներ վարժություններ 
կատարելու համար.
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դաս 28. վարժությունների և ֆիթնեսի 
համար նախատեսված սարքավորումներ և 
պարագաներ, այն է՝ ծանրացիչներ ձեռքերի 
և ոտքերի համար. ցատկապարաններ. 
հարվածների մշակման բարձիկներ, 
աճուկային պաշտպանիչ պահպանակներ, 
թիրախներով բարձիկներ կարատեի 
համար, պաշտպանիչ բաճկոնակներ, 
թայական բռնցքամարտի բարձիկներ, այն 
է՝ հարվածների մշակման  բարձիկներ և 
սրունքների բարձիկներ. բաճկոնակներ 
սպարինգի համար, սպորտակապեր ձեռքերի 
և սրունքաթաթի համար. կախովի տանձիկներ, 
կանգնած տանձիկներ. ձեռնոցներ ծանր 
ատլետիկայի համար. խառը մենամարտի 
համար նախատեսված հանդերձանք, 
այն է՝ մենամարտի ձեռնոցներ, սրունքի 
պաշտպանիչներ, թաթմաններ բռունցքով 
հարված ընդունելու համար, բարձիկներ, 
այն է՝ հարվածների մշակման բարձիկներ, 
թիրախներով բարձիկներ և սրունքների 
բարձիկներ. կիզակետով թաթմաններ, 
բռնցքամարտի ազատ կանգնած տանձիկներ. 
փափուկ խաղալիքներ.

դաս 32. էներգետիկ սպորտային ըմպե-
լիքներ.

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

դաս 38. տեքստերի, գրաֆիկական 
պատկերների և տվյալների էլեկտրոնային 
հաղորդում. տեսահաղորդում ըստ պահանջի 
և վճարումով. կապի ծառայություններ, այն 
է՝ նախօրոք գրառված հոսքային ձայնա- և 
տեսանյութերի հաղորդում տեղեկատվության 
տարածման հեռուստատեսային, մալուխային և 
արբանյակային համակարգերի և համացանցի 
միջոցով.

դաս 41. զվարճություններ բազմատեսակ 
մենամարտի մրցույթների տեսքով. խառը 
մենամարտի մրցույթների և սպորտային 

ցուցահանդեսների կազմակերպում, նախա-
պատրաստում և անցկացում. զվարճություններ, 
այն է` սպորտային մրցույթներով և խառը 
մենամարտով կենդանի թատերականաց-
ված շոու ծրագրեր և ներկայացումներ. 
զվարճություններ սպորտային մրցույթների 
և խառը մենամարտի բնագավա-
ռում հեռուստատեսության, մալուխային 
հեռուս տա տեսության և արբանյակային 
հեռուստատեսության, համացանցի, ձայնա- 
և տեսողական զանգվածային լրատվա-
միջոցներով հեռարձակում մշտական ծրագրերի 
տեսքով. հեռուստատեսությամբ, մալու խա-
յին հեռուստատեսությամբ,  արբանյակային 
հեռուստա տեսությամբ, համացանցով, 
ձայնա- և տեսողական զանգվածային 
լրատվամիջոցներով և կապի էլեկտրոնային 
միջոցներով տարածման համար մշտական 
զվարճալի շոու ծրագրերի և ինտերակտիվ 
զվարճալի ծրագրերի  արտադրություն. 
զվարճությունների, սպորտային մրցույթների 
և խառը մենամարտի բնագավառում 
տեղեկատվության և նորությունների տրամա-
դրում. վեբ-կայքերով զվարճությունների, 
սպորտային մրցույթների, խառը մենամարտի, 
ֆիզիկական վարժությունների և ֆիթնեսի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային տեղեկատվական տեղեկա-
գրերի և էլեկտրոնային փոստով փոխանցվող 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվական տեղեկագրերի տրամադրում. 
առողջության ակումբների ծառայություն-
ներ, այն է` ֆիզիկական վարժությունների 
ուսուցում և ֆիզիկական վարժությունների 
համար սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. ֆիթնեսի և վարժությունների 
համար սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. ֆիզիկական  վարժությունների 
և ֆիթնեսի վերաբերյալ խորհրդատվություն, 
ուսուցում և վերապատրաստում. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. ֆիթնես-ստուդիաների 
ծառայություններ, այն է` ֆիզիկական, 
ատլետիկ և խմբային ֆիթնեսի դասընթացների 
անցկացում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20180816  (111) 28904
(220) 24.05.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 24.05.2028
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. ականջակալներ-ներդրակներ 

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

դաս 16. ապլիկացիաներ փոխադրա-
նկարների տեսքով. ինքնագրերի ալբոմներ. 
թղթե տոպրակներ երեկույթների համար. 
գրքեր խառը մենամարտի մասին. օրացույցներ. 
մանկական աշխատանքային տետրեր. թղթե 
սփռոցներ. գունազարդման գրքեր. թղթե 
զարդարանքներ երեկույթների համար. 
ամսագրեր խառը մենամարտի մասին. 
պարբերական մամուլ խառը մենամարտի մասին. 
թղթե անձեռոցիկներ. գրիչներ. մատիտներ. 
թղթագրենական ապրանքներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). ազդագրեր, 
պլակատներ. բլոկնոտներ. նոթատետրեր. 
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. լուսանկար-
ներ. հավաքաքարտեր, բացառությամբ 
խաղաքարտերի. թղթե տոպրակներ գնումների 
համար. շնորհավորական բացիկներ.

դաս 18. սպորտային պայուսակներ. 
թիկնապայուսակներ. դպրոցական պայուսակ-
ներ. իրերի տոպրակներ. սպորտային 
պայուսակներ. լայն գոտիներով մեծ 

պայուսակ. մետաղադրամների քսակներ. 
կռնապայուսակներ. գնումների պայուսակներ 
մանածագործվածքից. դրամապանակներ. ուղե-
բեռի ճամպրուկներ. կանացի պայուսակներ. 
քսակներ.

դաս 25. հագուստ և հագուստի 
պարագաներ, այն է՝ մարզական կոստյումներ, 
տոլստովկաներ, մարզական տաբատներ. 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. «պոլո» 
շապիկներ (բլուզներ). շապիկներ (բլուզներ) 
գոլֆի համար. սպորտային շապիկներ 
(բլուզներ). անթև շապիկներ. գոտիներ 
(հագուստ). բանդանաներ. լողափի սանդալներ. 
նորածինների և երեխաների գիշերազգեստ ու 
պիժամաներ. խալաթներ. գիշերաշապիկներ 
և գիշերազգեստներ. պիժամաներ և տնային 
հագուստ. լողազգեստներ. լողափի հագուստ. 
հագուստ վազքի համար. մանկական 
կոմբինեզոններ. կիսավարտիքների և վարտիք-
ների հավաքածուներ տղաների համար. 
գլխակապեր (սպորտային պարապմունքների 
ժամանակ քրտինքից պաշտպանվելու համար), 
բազկակապեր. վարտիքներ. բաճկոններ 
(հագուստ). համազգեստ դատավորների, 
մրցադատավորների և միջնորդ դատավորների 
համար. մարզական համազգեստ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). ներքնազգեստ. հագուստ ջերսիից, 
այն է՝ մասնագիտացված մարզական թիմերի 
տարբերանշանների վերարտադրմամբ 
հագուստ ջերսիից. գլխարկներ և վզպատներ. 
գլխակապեր (հագուստ). անջրանցիկ հագուստ, 
այն է՝ անձրևից պաշտպանող պոնչոներ 
և բաճկոններ. կոշկեղեն, այն է՝ կոշիկներ, 
սպորտային կիսակոշիկներ, երկարաճիտ 
կոշիկներ, կիսակոշիկներ և տնային կոշիկներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. քամուց պաշտպանող 
նեյլոնե հագուստ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ, գդակներ. հովարով գլխարկներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). կրծկալներ 
գործվածքից, դահուկորդի կոմբինեզոններ. 
քամուց պաշտպանող բաճկոններ (հագուստ). 
վարժություններ կատարելու և սպորտային  
հագուստ, այն է՝ վարտիքներ, բաճկոններ. 
շապիկներ (բլուզներ).

դաս 27. անհատական մարմնամարզական 
փռոցներ և գորգիկներ վարժություններ 
կատարելու համար.
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դաս 28. վարժությունների և ֆիթնեսի 
համար նախատեսված սարքավորումներ և 
պարագաներ, այն է՝ ծանրացիչներ ձեռքերի 
և ոտքերի համար. ցատկապարաններ. 
հարվածների մշակման բարձիկներ, 
աճուկային պաշտպանիչ պահպանակներ, 
թիրախներով բարձիկներ կարատեի 
համար, պաշտպանիչ բաճկոնակներ, 
թայական բռնցքամարտի բարձիկներ, այն 
է՝ հարվածների մշակման  բարձիկներ և 
սրունքների բարձիկներ. բաճկոնակներ 
սպարինգի համար, սպորտակապեր ձեռքերի 
և սրունքաթաթի համար. կախովի տանձիկներ, 
կանգնած տանձիկներ. ձեռնոցներ ծանր 
ատլետիկայի համար. խառը մենամարտի 
համար նախատեսված հանդերձանք, 
այն է՝ մենամարտի ձեռնոցներ, սրունքի 
պաշտպանիչներ, թաթմաններ բռունցքով 
հարված ընդունելու համար, բարձիկներ, 
այն է՝ հարվածների մշակման բարձիկներ, 
թիրախներով բարձիկներ և սրունքների 
բարձիկներ. կիզակետով թաթմաններ, 
բռնցքամարտի ազատ կանգնած տանձիկներ. 
փափուկ խաղալիքներ.

դաս 32. էներգետիկ սպորտային ըմպե-
լիքներ.

դաս 35. տարատեսակ ապրանքների, այն 
է՝ խաղերի համար նախատեսված ապրանք-
ների, հուշանվերների, գավաթների, ապակե 
իրերի, նվերների համար նախատեսված 
ապրանքների, հագուստի, հագուստի 
պարագաների, կենցաղային  տեխնիկայի, 
տնային կահկարասու, թղթե ապրանքների, 
սպորտային ապրանքների, գրքերի և 
ամսագրերի, մանրածախ առևտրի խանութների 
ծառայություններ.

դաս 38. տեքստերի, գրաֆիկական 
պատկերների և տվյալների էլեկտրոնային 
հաղորդում. տեսահաղորդում ըստ պահանջի 
և վճարումով. կապի ծառայություններ, այն 
է՝ նախօրոք գրառված հոսքային ձայնա- և 
տեսանյութերի հաղորդում տեղեկատվության 
տարածման հեռուստատեսային, մալուխային և 
արբանյակային համակարգերի և համացանցի 
միջոցով։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180911  (111) 28905
(220) 08.06.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 08.06.2028
(730) «Բրենդբուք» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 4, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

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

դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարա-
թղթե վահանակներ. ալբոմներ. նկար-
ներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
արագա կարներ. թղթապանակներ (գրա-
սենյակային). փորագրանկարներ. նկարներ 
շրջանակված կամ չշրջանակված. ատլասներ 
(քարտեզագրքեր). պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. տակդիրներ գարեջրի 
գավաթների համար. տոմսեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության. գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույք ներ). բրոշյուրներ. ասեղնագործու թյան 
նմուշներ (սխեմաներ). տետրեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). քարտեր. թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ. 
կատալոգներ. երգարաններ. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. քարտարաններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). գրքեր. թղթե 
տոպրակներ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). փոխադրանկարներ. գծա-
նկարչական տպագիր նյութեր. ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). օֆորտներ. 
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փաթեթավորման թուղթ. խորհրդանշաններ 
(թղթե կնիքներ). լուսանկարներ. ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. բլանկներ 
(տպագրված). աշխարհագրական քար-
տեզներ. գլոբուսներ. գրաֆիկական վերարտա-
դրություններ. գրաֆիկական (գծանկարչական) 
պատկերներ. տպագիր կարգացուցակներ. 
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք. 
տպագրական հրատարակություններ. դասա-
գրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. սեղանի 
թղթե սպիտակեղեն. բուկլետներ. թղթե 
թաշկինակներ. սեղանի թղթե սփռոցներ. 
թղթագրենական ապրանքներ. տրաֆարետներ 
նկարելու համար. շաբլոններ. ծանուցատետրեր. 
ամսագրեր (պարբերական). թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ. 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
շնորհավորական բացիկներ. փոստային 
նամականիշներ. օրացույցներ. մանկական թղթե 
կրծկալներ. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
գրասենյակային թուղթ. երաժշտական 
բացիկներ. անձնագրերի կազմեր. թռուցիկներ 
(գովազդային թերթիկներ). տպագրված 
նոտաներ. թղթե բաններներ.

դաս 35. հայտարարությունների 
փակցնում. արտաքին գովազդ. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. փաստա-
թղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
ծառայություններ հասարակական հարա բերու-
թյունների բնագավառում. հեռուստագովազդ. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. մանեկենների ծառայու-
թյուններ ապրանքները գովազդելու կամ 
խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 

ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. տեքստի մշակում. 
գովազդ փոստով. ստեղծագործողների 
և կատարողների գործերի կառա վարում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալ ների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. տեղե-
կա տվության կանոնակարգում տվյալների 
համա կարգչային հիմնապաշարներում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լուսապատճենահանող սարքա-
վորման վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. վաճառասեղանների վար-
ձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռուստախանութների ծրա-
գրերի արտադրություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. շուկայի հետա-
խուզական ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). արտաքին 
գովազդ. ապրանքների մեծածախ կամ 
մանրածախ վաճառք.
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դաս 40. նկարների տպագրում. մակա-
շերտում (լամինացում). կազմարարական 
աշխատանքներ. գեղարվեստական աշխա-
տանքների շրջանակում. լուսանկարների 
տպագրում. լուսափորագրում. գունաբաժանում. 
վիմագրություն. պոլիգրաֆիա. օֆսեթ տպա-
գրություն. լուսանկարչական հորինվածքի 
կազմում.

դաս 42. ինտերիերի ձևավորում. 
արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնագա-
վառում. հագուստի մոդելավորում. գեղար-
վեստական դիզայն. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. վեբ-
կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվու-
թյուն. ինտերիերի դիզայն:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20180912  (111) 28906
(220) 08.06.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 08.06.2028
(730) «Բրենդբուք» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 4, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

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

(511) 
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 

ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. ալբոմներ. նկարներ. 
էստամպներ (փորագրանկարներ). արա-
գա կարներ. թղթապանակներ (գրա-
սենյակային). փորագրանկարներ. նկարներ 
շրջանակված կամ չշրջանակված. ատլասներ 
(քարտեզագրքեր). պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. տակդիրներ գարեջրի գավաթ-
ների համար. տոմսեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության. գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույք ներ). բրոշյուրներ. ասեղնագործության 
նմուշներ (սխեմաներ). տետրեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). քարտեր. թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ. 
կատալոգներ. երգարաններ. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. քարտարաններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). գրքեր. թղթե 
տոպրակներ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). փոխադրանկարներ. գծա-
նկարչական տպագիր նյութեր. ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). օֆորտներ. 
փաթեթավորման թուղթ. խորհրդանշաններ 
(թղթե կնիքներ). լուսանկարներ. ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. բլանկներ 
(տպագրված). աշխարհագրական քար-
տեզներ. գլոբուսներ. գրաֆիկական վերարտա-
դրություններ. գրաֆիկական (գծանկարչական) 
պատկերներ. տպագիր կարգացուցակներ. 
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք. 
տպագրական հրատարակություններ. 
դասագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն. բուկլետներ. 
թղթե թաշկինակներ. սեղանի թղթե սփռոցներ. 
թղթագրենական ապրանքներ. տրաֆարետ ներ 
նկարելու համար. շաբլոններ. ծանուցատետրեր. 
ամսագրեր (պարբերական). թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ. 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. շնորհա-
վորական բացիկներ. փոստային նամակա-
նիշներ. օրացույցներ. մանկական թղթե 
կրծկալներ. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
գրասենյակային թուղթ. երաժշտական 
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բացիկներ. անձնագրերի կազմեր. թռուցիկներ 
(գովազդային թերթիկներ). տպագրված 
նոտաներ. թղթե բաններներ.

դաս 35. հայտարարությունների 
փակցնում. արտաքին գովազդ. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. փաստա-
թղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. հեռուստա-
գովազդ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կառավարման հարցերով. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետա զոտու թյուններ. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
տեքստի մշակում. գովազդ փոստով. 
ստեղծագործողների և կատարողների 
գործերի 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. տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. գովազդային տեքստերի 

խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. նորա-
ձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառա յություններ. վաճառասեղանների 
վարձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդ-
ների) վարձույթ. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռուստախանութների ծրա-
գրերի արտադրություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. թիրա-
խային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
արտաքին գովազդ. ապրանքների մեծածախ 
կամ մանրածախ վաճառք.

դաս 40. նկարների տպագրում. 
մակաշերտում (լամինացում). կազմարարական 
աշխատանքներ. գեղարվեստական աշխա-
տանքների շրջանակում. լուսանկարների 
տպագրում. լուսափորագրում. գունաբաժանում. 
վիմագրություն. պոլիգրաֆիա. օֆսեթ տպա-
գրություն. լուսանկարչական հորինվածքի 
կազմում.

դաս 42. ինտերիերի ձևավորում. 
արդյունա բերական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնագա-
վառում. հագուստի մոդելավորում. գեղար-
վեստական դիզայն. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. վեբ-
կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. 
ինտերիերի դիզայն:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________
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(210) 20180926 (111) 28907
(220) 11.06.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 11.06.2028
(730) «Ա.Զ.Դ. ստուդիո» ՍՊԸ, Երևան, 
Հասրաթյան 25/3, AM 
(442) 16.08.2018
(540)  

(526) «ՍԳՈ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. թաղման արարողությունների 
անցկացում. թաղման ծառայություններ. 
թաղման բյուրոներ:

____________________

(210) 20181249  (111) 28908
(220) 03.08.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 03.08.2028
(730) Ռեութերս Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.11.2018
(310) 017914932   (320) 08.06.2018   (330) EU
(540)  

(511) 
դաս 9. ֆինանսների, ներդրումների, 

գործարարության, նորությունների մասին 
տեղեկա տվություն պարունակող համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում և 
շարժական հավելվածների ծրագրային 
ապահովում (ներբեռնելի). համակարգչային 
ծրագրեր գործարարության բնագավառում 
տվյալների տարբեր հիմնապաշարներ մուտք 
գործելու համար. գործարարության մասին 
տեղեկատվություն պարունակող տվյալների 
հիմնապաշար մուտք գործելու միջոցով 
էլեկտրոնային տվյալների հաղորդումը 
հեշտացնելու նպատակով կապի ծրագրային 

ապահովում. բաժնետոմսերի առք ու վաճառքի 
մեջ օգտագործման համար համակարգչային 
ծրագրեր. տվյալների հավաքագրման և 
բաշխման, ֆինանսական փոխարժեքի, բաժնե-
տոմսերի առք ու վաճառքի, արժեքավոր 
թղթերի և ֆինանսական գործառնությունների 
հետ կապված համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. ֆոնդային բրոքերների, դիլերների 
և դրանց հաճախորդների կողմից օգտագործման 
համար արժեքավոր թղթերի առք ու վաճառքի 
պատվերների ուղարկման և կատարման 
նպատակով ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովում, որը 
տրամադրում է կոմպլեքս ստուգման ժամանակ 
օգտագործվող «ճանաչիր հաճախորդիդ» 
սկզբունքի հետ կապված տեղեկատվություն, 
ֆինանսական ծառայությունները նորմատիվ 
պահանջներին համապատասխանելու և 
գործառնության ռիսկերի գնահատման մասին 
տեղեկատվություն. 

դաս 16. տպագրական արտադրանք, 
մասնավորապես՝ ֆինանսների, ներդրումների, 
կորպորատիվ սեփականության և գործա-
րարության բնագավառում տարբեր թեմաներով 
տեղեկատվություն պարունակող գրքեր, 
ամսագրեր (պարբերական), օրագրեր, 
կատալոգներ, բրոշյուրներ և բուկլետներ.

դաս 35. դեմոգրաֆիկ տվյալների 
վերաբերյալ պատվերով վիճակագրական 
տվյալների տրամադրում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվության գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. տնտեսական կանխատեսում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրա-
դրու թյան) հետա զոտություններ. վիճա կա-
գրական տեղեկատվության տրա մա  դրում. 
շուկայի գործունեության և պարտատոմսերի 
գնի ձևավորման մասին նորությունների և 
մեկնաբանությունների, վերլուծության և 
հաշվետվության տեսքով տեղեկատվության 
տրամադրում, ինչպես նաև կորպորատիվ 
գանձապետարանի դրամական միջոց-
ների և ձևավորված պահանջներին 
համապատասխանելու մասին նորու-
թյունների և վերլուծության, միաձուլման 
և կլանման մասին նորությունների 
և վերլուծության, կորպորացիայում 
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սեփականության մասին տեղեկատվության, 
կորպորատիվ և ֆինանսական ղեկավարների 
մասին տեղեկատվության, առևտրային 
գործառնությունների կառավարման և գործարք-
ների կնքման տեսքով հետգործարքային 
գործառնությունների մասին տեղեկատվու-
թյան, արժեթղթերի բաշխման մասին 
տեղեկատվության, դրամական միջոցների 
տրամադրման մասին տեղեկատվության, և 
արժեթղթերի գլոբալ շուկայում հաշիվների 
ստուգման մասին տեղեկատվության 
տրամադրում. 

դաս 36. «ֆինանսական խորհրդա-
տվություն» թեմայով տեղեկատվության 
տրամադրում. օգնություն «ֆինանսական 
խորհրդատվություն» թեմայով անց-
կացվող գիտահոտազոտական գործերի 
անցկացման մեջ. ֆինանսական տվյալ-
ներին վերաբերվող պատվերով վիճակա-
գրական հաշվետվությունների տրամա դրում. 
ֆինանսական վերլուծություն. խորհրդա-
տվություն ֆինանսական հարցերով. 
հարկային փորձաքննություն. բորսայական 
գնանշումներ. դրամական փոխանցումներ 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամա-
դրում պարտատոմսերի, երաշխիքով 
պարտատոմսերի, վաճառքի, բորսային և 
ներդրումային ֆոնդերի մասին. ֆինանսական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ շուկայա-
կան վաճառքի և արժեթղթերի գնանշման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տեսքով 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում. 
աջակցման ծառայություններ ֆինանսական 
արժեթղթերի վաճառքի բնագավառում, 
մասնավորապես՝ համեմատում, հավաքա-
գրում, մշակում, աղյուսակներում տվյալների 
տեղադրում, արժեթղթերի տարածում շուկայում, 
բանակցություններ և գործարքներ կապված 
արժեթղթերի հետ. արժեթղթերի վաճառքի 
մասին տեղեկատվության տրամադրում,  
մասնավորապես՝ արժեթղթերի, բրոքերների, 
դիլերների և արժեթղթերի թողարկիչ 
հասատությունների դասակարգում. երրորդ 
անձանց համար ֆինանսական արժեթղթերի 
ինդեքսների և ներքևի ինդեքսների հաշվարկ, 
տրամադրում և նորացում. ամտոմատաց-
ված ֆինանսական ծառայություններ, 

մասնավորապես՝ արժեթղթերով բրոքե-
րական գործառնությունների առցանց 
կատարում համացանցով. արժեթղթերի 
մասին տեղեկատվություն պարունակող 
առցանց էլեկտրոնային համակարգչային 
տվյալների բազաների տրամադրում 
համացանցով. տնտեսական, ֆինանսական, 
դրամական և բիրժային տեղեկատվության 
տրամադրում, տարադրամի վաճառքի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
համակարգչային տերմինալներով իրա-
գործվող կապ, մասնավորապես տվյալների, 
հաղորդագրությունների և փաստաթղթերի 
փոխանցում համակարգչային տերմինալ-
ների միջոցով. համակարգչի միջոցով 
տվյալների, հաղորդագրությունների, 
տեղեկա տվության և պատկերների փոխան-
ցում. էլեկտրոնային փոստային ծառայու-
թյուններ. հաղորդագրությունների 
էլեկ տրո  նային փոխանցում. համակարգչային 
ծառայու թյուններ, մասնավորապես՝ նորմատիվ 
պահանջներին համապատասխանելու 
նպատակով իրավական հետազոտությունների 
և վերլուծության համար հիմնապաշարների 
տրամադրում, որը պարունակում է 
գործարարության մասին նորություններ և 
տեղեկատվություն, ձեռնարկությունների 
մասին հաշվետվություն, ձեռնարկությունների 
գործունեության մասին հաշվետվություն. 
արժեթղթերի մասին տեղեկատվություն 
պարունակող առցանց էլեկտրոնային 
համակարգչային հիմնապաշարներ մուտքի 
տրամադրում համացանցով. առցանց 
էլեկտրոնային հիմնապաշարների տրամադրում, 
որոնք բաժանորդներին տրամադրում են 
տեղեկատվություն արժեթղթերի վաճառքի 
վերաբերյալ և հաստատություններին և անհատ 
ներդրողներին տրամադրում են ավտոմատ 
ցանց արժեթղթերի վաճառքի համար.

դաս 42. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն, որը տրամադրում է 
ֆինանսական տեղեկատվություն առևտրի, 
ֆինանսական փոխարժեքների, գործարքների, 
ֆինանսական շուկայի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տեսքով, տեղեկատվություն 
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առևտրում ապրանքների օգտագործման 
և կանխատեսման մասին. ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում, որը պարունակում 
է ֆինանսական տեղեկատվություն, ինչպես 
նաև հասարակական բնույթի փաստաթղթերով 
հիմնապաշարներ, կապված «ճանաչիր քո 
հաճախորդին» սկզբունքի և կորպորատիվ 
ռիսկերի գնահատման հետ. ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում, որը պարունակում 
է հասարակական փաստաթղթերի որոնման 
և դուրս հանման համար, որը տրամադրում 
է տեղեկատվություն կապված «ճանաչիր 
քո հաճախորդին» սկզբունքի հետ. 
հետազոտություններ և խորհրդատվություն 
համակարգչային կամ թվային հետախուզության 
և անվտանգության ոլորտներում: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181250  (111) 28909
(220) 03.08.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 03.08.2028
(730) Ռեութերս Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.11.2018
(310) 017933262   (320) 20.07.2018   (330) EU
(540)  

(511) 
դաս 9. ֆինանսների, ներդրում-

ների, գործա րարության, նորությունների 
մասին տեղեկա տվություն պարունակող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
և շար ժական հավելվածների ծրագրային 
ապահովում (ներբեռնելի). համակարգչային 
ծրագրեր գործարարության բնագավառում 
տվյալների տարբեր հիմնապաշարներ մուտք 
գործելու համար. գործարարության մասին 
տեղեկատվություն պարունակող տվյալների 

հիմնապաշար մուտք գործելու միջոցով 
էլեկտրոնային տվյալների հաղորդումը 
հեշտացնելու նպատակով կապի ծրագրային 
ապահովում. բաժնետոմսերի առք ու վաճառքի 
մեջ օգտագործման համար համակարգ-
չային ծրագրեր. տվյալների հավաքագրման 
և բաշխման, ֆինանսական փոխարժեքի, 
բաժնետոմսերի առք ու վաճառքի, արժեքավոր 
թղթերի և ֆինանսական գործառնությունների 
հետ կապված համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. ֆոնդային բրոքերների, դիլերների 
և դրանց հաճախորդների կողմից օգտագործման 
համար արժեքավոր թղթերի առք ու վաճառքի 
պատվերների ուղարկման և կատարման 
նպատակով ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովում, որը 
տրամադրում է կոմպլեքս ստուգման ժամանակ 
օգտագործվող «ճանաչիր հաճախորդիդ» 
սկզբունքի հետ կապված տեղեկատվություն, 
ֆինանսական ծառայությունները նորմատիվ 
պահանջներին համապատասխանելու և 
գործառնության ռիսկերի գնահատման մասին 
տեղեկատվություն. 

դաս 16. տպագրական արտադրանք, 
մասնավորապես՝ ֆինանսների, ներդրում-
ների, կորպորատիվ սեփականության և 
գործարարության բնագավառում տարբեր 
թեմաներով տեղեկատվություն պարունակող 
գրքեր, ամսագրեր (պարբերական), օրագրեր, 
կատալոգներ, բրոշյուրներ և բուկլետներ.

դաս 35. դեմոգրաֆիկ տվյալների 
վերաբերյալ պատվերով վիճակագրական 
տվյալների տրամադրում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվության գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. տնտեսական կանխատեսում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրա-
դրության) հետազոտություններ. վիճա կա -
գրական տեղեկատվության տրա մա դրում. 
շուկայի գործունեության և պարտատոմսերի 
գնի ձևավորման մասին նորությունների և 
մեկնաբանությունների, վերլուծության և 
հաշվետվության տեսքով տեղեկատվության 
տրամադրում, ինչպես նաև կորպորատիվ 
գանձապետարանի դրամական 
միջոցների և ձևավորված պահանջներին 
համապատասխանելու մասին նորու-
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թյունների և վերլուծության, միաձուլման 
և կլանման մասին նորությունների և 
վերլուծության, կորպորացիայում սեփա-
կանության մասին տեղեկատվության, 
կորպորատիվ և ֆինանսական ղեկավարների 
մասին տեղեկատվության, առևտրային 
գործառնությունների կառավարման և գործարք-
ների կնքման տեսքով հետգործարքային 
գործառնությունների մասին տեղեկատվու-
թյան, արժեթղթերի բաշխման մասին 
տեղեկատվության, դրամական միջոցների 
տրամադրման մասին տեղեկատվության, և 
արժեթղթերի գլոբալ շուկայում հաշիվների 
ստուգման մասին տեղեկատվության 
տրամադրում. 

դաս 36. «ֆինանսական խորհրդա-
տվություն» թեմայով տեղեկատվության 
տրամադրում. օգնություն «ֆինանսական 
խորհրդատվություն» թեմայով անց-
կացվող գիտահոտազոտական գործերի 
անցկացման մեջ. ֆինանսական տվյալ-
ներին վերաբերվող պատվերով վիճա կա -
գրական հաշվետվությունների տրա մա  դրում. 
ֆինանսական վերլուծություն. խորհրդա-
տվություն ֆինանսական հարցերով. 
հարկային փորձաքննություն. բորսայական 
գնանշումներ. դրամական փոխանցումներ 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամա-
դրում պարտատոմսերի, երաշխիքով 
պարտատոմսերի, վաճառքի, բորսային և 
ներդրումային ֆոնդերի մասին. ֆինանսա-
կան ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
շուկայական վաճառքի և արժեթղթերի գնա-
նշման վերաբերյալ տեղեկատվության տեսքով 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում. 
աջակցման ծառայություններ ֆինանսական 
արժեթղթերի վաճառքի բնագավառում, 
մասնավորապես՝  համեմատում, հավաքա-
գրում, մշակում, աղյուսակներում տվյալների 
տեղա դրում, արժեթղթերի տարածում շուկայում, 
բանակցություններ և գործարքներ կապված 
արժեթղթերի հետ. արժեթղթերի վաճառքի 
մասին տեղեկատվության տրամադրում,  
մասնավորապես՝ արժեթղթերի, բրոքերների, 
դիլերների և արժեթղթերի թողարկիչ 
հասատությունների դասակարգում. երրորդ 
անձանց համար ֆինանսական արժեթղթերի 

ինդեքսների և ներքևի ինդեքսների հաշվարկ, 
տրամադրում և նորացում. ամտոմատացված 
ֆինանսական ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ արժեթղթերով բրոքերական 
գործառնությունների առցանց կատարում 
համացանցով. արժեթղթերի մասին 
տեղեկատվություն պարունակող առցանց 
էլեկտրոնային համակարգչային տվյալների 
բազաների տրամադրում համացանցով. 
տնտեսական, ֆինանսական, դրամական և 
բիրժային տեղեկատվության տրամադրում, 
տարադրամի վաճառքի մասին տեղեկա-
տվության տրամադրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
համակարգչային տերմինալներով իրա-
գործվող կապ, մասնավորապես տվյալների, 
հաղորդագրությունների և փաստաթղթերի 
փոխանցում համակարգչային տերմինալների 
միջոցով. համակարգչի միջոցով տվյալ-
ների, հաղորդագրությունների, տեղեկա-
տվության և պատկերների փոխանցում. 
էլեկտրոնային փոստային ծառայություն-
ներ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
փոխանցում. համակարգչային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ նորմատիվ 
պահանջներին համապատասխանելու նպա-
տակով իրավական հետազոտությունների 
և վերլուծության համար հիմնապաշարների 
տրամադրում, որը պարունակում է 
գործարարության մասին նորություններ և 
տեղեկատվություն, ձեռնարկությունների 
մասին հաշվետվություն, ձեռնարկությունների 
գործունեության մասին հաշվետվություն. 
արժեթղթերի մասին տեղեկատվություն 
պարունակող առցանց էլեկտրոնային 
համակարգչային հիմնապաշարներ մուտքի 
տրամադրում համացանցով. առցանց էլեկտրո-
նային հիմնապաշարների տրամադրում, 
որոնք բաժանորդներին տրամադրում են 
տեղեկատվություն արժեթղթերի վաճառքի 
վերաբերյալ և հաստատություններին և անհատ 
ներդրողներին տրամադրում են ավտոմատ 
ցանց արժեթղթերի վաճառքի համար.

դաս 42. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն, որը տրամադրում է 
ֆինանսական տեղեկատվություն առևտրի, 
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ֆինանսական փոխարժեքների, գործարքների, 
ֆինանսական շուկայի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տեսքով, տեղեկատվություն 
առևտրում ապրանքների օգտագործման 
և կանխատեսման մասին. ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում, որը պարունակում 
է ֆինանսական տեղեկատվություն, ինչպես 
նաև հասարակական բնույթի փաստաթղթերով 
հիմնապաշարներ, կապված «ճանաչիր քո 
հաճախորդին» սկզբունքի և կորպորատիվ 
ռիսկերի գնահատման հետ. ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում, որը պարունակում 
է հասարակական փաստաթղթերի որոնման 
և դուրս հանման համար, որը տրամադրում 
է տեղեկատվություն կապված «ճանաչիր 
քո հաճախորդին» սկզբունքի հետ. 
հետազոտություններ և խորհրդատվություն 
համակարգչային կամ թվային հետախուզության 
և անվտանգության ոլորտներում:     
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181326  (111) 28910
(220) 21.08.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 21.08.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մհեր Պողոսյան, 
Երևան, Աղբյուր Սերոբի փ., շ. 3/43, AM 
(442) 03.09.2018
(540)  

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

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20181355  (111) 28911
(220) 30.08.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 30.08.2028
(730) Հրանտ Չոբանյան, Երևան, Օրբելի 6, բն. 
85, AM 
(442) 17.09.2018
(540)  

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

օղի. փրփրուն գինի:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20181359  (111) 28912
(220) 30.08.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 30.08.2028
(730) Միլուոքի Էլեքթրիք Թուլ Քորփորեյշն, US 
(442) 01.10.2018
(540)  

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 

մոտորներ և շարժիչներ (բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). մեքենաների 
կցորդիչներ և շարժահաղորդակներ (բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու թյամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
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ձվերի համար. առևտրի ավտոմատներ. 
մեխանիկական կառավար մամբ գործիքներ. 
ձեռքի գործիքներ, բացառու թյամբ ձեռքով 
կառավարվողների. այգե-բանջարանոցային  
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. մեխանիկական կառա-
վարմամբ սղոցներ. ցցահար մուրճեր. 
մեխանիկական կառավարմամբ ձևավոր-
ֆրեզիչ հաստոցներ. մեխանիկական 
կառա վարմամբ հղկահաստոցներ. կտրող 
մեքենաներ. հորատող մեքենաներ. սոսնձա-
պատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. մանրիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական դանակներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ հարվածային 
մանեկապտտիչներ. մեխանիկական կառա-
վարմամբ արգելանիվներ. փականագործի 
էլեկտրական մկրատներ. մեխանիկական 
կառավարմամբ կտրող մեքենաներ. մեխա-
նիկական կառավարմամբ օդափուք 
մեքենաներ. գազոնահնձիչներ (մեքենաներ).  
ողորկման էլեկտրական մեքենաներ և 
սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ). օդաճնշական 
մեքենաներ. էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր 
մաքրելու համար. փոշեկուլներ. բարձր ճնշման 
տակ զտման ապարատներ. էլեկտրական 
գեներատորներ. էլեկտրական սարքեր 
դռները բացելու համար. բեռնամբարձիչներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ գործիքների 
բռնակներ. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. էմուլսացման 
կենցաղային էլեկտրական խառնիչներ. 
կենցաղային աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ և հարմարանք-
ներ (ձեռքով կառավարվող). դանակավոր իրեր. 
սառը զենք. ածելիներ. ձեռքով կառավարվող 
այգե-բանջարանոցային գույք. անկյունաչափա-
կան սարքեր (ձեռքի գործիքներ). մագնիսական 
բռնիչներ (ձեռքի գործիքներ). կավճային քուղով 
կոճեր (ձեռքի գործիքներ). անցքակոկիչներ. 
ձեռքի շարժակով հորատներ. մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). 
կտրող գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
խարտոցներ (գործիքներ). ձեռքի պոմպեր. ոչ 
էլեկտրական պտուտակահաններ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 

ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
DVD-ներ և այլ թվային տեղեկակիրներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ. 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
հավելվածային ծրագրային ապահովում 
շարժական հեռախոսների համար. 
կրակմարիչներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքի 
որոշման սարքեր). հեռավորություն չափող 
սարքեր. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
անկյունաքանոններ չափման համար. ուղղալարի 
ծանրոցներ. ժապավենների չափիչներ. 
թերթավոր արանքաչափիչներ. պրոֆիլային 
տրամաչափ. ուրվագծային տրամաչափ. 
չժանգոտվող պողպատից անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). օպտիկական առանց-
քով դիտաններ (տեսադաշտ որոնող 
հարմարանքներ). տրամաչափիչներ. նախա-
զգուշացնող սարքավորանք. անվտանգության 
ազդանշանային լարափակոցներ, ժապա-
վեններ, դրոշակներ, կոներ, գրաժապավեն ներ, 
եռանկյունիներ. լույս արձակող անվտանգու-
թյան ցուցանակներ. համակարգչային 
գրիչներ. անվտանգության սարքեր դժբախտ 
դեպքերից, պատահարներից պաշտպանելու 
համար. լուսանկարչական ապարատներ. 
ականջակալներ. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
հետևող սարքեր. մագնիսներ. պաշտպանող 
հագուստ. հեռակառավարման սարքավորանք.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ-
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր. օդորակիչներ. ապարատներ օդի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

28

ՄԱՍ 1

28

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

03 .06 . 20 19

հոտազերծման համար. օդային չորուցիչներ. 
օդի զտման տեղակայանքներ. օդի մաքրման 
սարքեր և մեքենաներ. թխելու մեքենաներ. 
հաց թխելու մեքենաներ. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). սուրճի զտիչներ, էլեկտրական. 
էլեկտրական սրճեփներ. էլեկտրական 
լուծակորզիչներ սուրճի համար. սուրճ բովելու 
ապարատներ.  խոհանոցային սալօջախներ. 
սարքեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի 
ջերմային մշակման համար. էլեկտրական 
սպասք կերակուր պատրաստելու համար.  
սարքեր և տեղակայանքներ սառեցման 
համար. չորուցիչներ մազերի համար. յոգուրտ 
պատրաստելու էլեկտրական հարմարանքներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). սառցա-
րանային ապարատներ. զտիչներ խմելու 
ջրի համար. զտիչներ օդի լավորակման 
համար. զտիչներ (էլեկտրական կենցաղային 
կամ արդյունաբերական տեղակայանքների 
մասեր). մրգերը չորացնելու ապարատներ.  
գրիլի խոհանոցային ապարատներ.  
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար.  սարքեր և մեքե-
նաներ սառույց պատրաստելու համար. 
էլեկտրական թեյամաններ. սպիտակեղենի 
էլեկտրական չորուցիչներ. լամպանոթներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). վառարաններ, 
բացա ռությամբ լաբորատոր վառարանների. 
կերակուրներ տաքացնելու հարմարանքներ. 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավ-
ներ.  տապակոցներ. շոգեարտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. 
գոլորշու արտադրման տեղակայանքներ. 
մանրէազերծիչներ. վառարաններ (ջեռուցիչ 
սարքեր). փոքր խոհանոցային հարմարանք-
ներ, մասնավորապես՝ էլեկտրական 
թավաներ, էլեկտրական դանդաղ եփող 
կաթսաներ, պահպանման բեռնարկղերով 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական 
հարմարանքներ, սննդային մթերքների 
համար էլեկտրական սարքեր ջրի հեռացման 
համար, էլեկտրական տարողություններ ջուրը 
եռացնելու համար, յոգուրտ և պաղպաղակ 
պատրաստելու էլեկտրական հարմարանքներ, 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ, տոստերներ 
սենդվիչ և պանինի (իտալական սենդվիչներ) 

պատրաստելու համար. էլեկտրական սարքեր 
էսպրեսո պատրաստելու համար, էլեկտրական 
վաֆլե կաղապարներ, էլեկտրական սարքեր 
քափքեյկ պատրաստելու համար, էլեկտրական 
սարքեր դոնաթս պատրաստելու համար, 
էլեկտրական սարքեր կեսադիլյա (ցորենի 
բլիթներ) պատրաստելու համար. էլեկտրական 
տաքացմամբ հագուստ, բաճկոններ և 
ձեռնոցներ. ջերմակներ ձեռքերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181360  (111) 28913
(220) 30.08.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 30.08.2028
(730) Թեքթրոնիք Փաուըր Թուլս Թեքնոլըջի 
Լիմիթիդ, VG 
(442) 01.10.2018
(540)  

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 

մոտորներ և շարժիչներ (բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). մեքենաների 
կցորդիչներ և շարժահաղորդակներ (բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
ձվերի համար. առևտրի ավտոմատներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ գործիքներ. 
ձեռքի գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. այգե-բանջարանոցային 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. մեխանիկական կառավարմամբ 
սղոցներ. ցցահար մուրճեր. մեխանիկական 
կառավարմամբ ձևավոր-ֆրեզիչ հաս-
տոցներ. մեխանիկական կառավարմամբ 
հղկահաստոցներ. կտրող մեքենաներ. 
հորատող մեքենաներ. սոսնձապատիչ 
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էլեկտրական ատրճանակներ. մանրիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական դանակներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ հարվածային 
մանեկապտտիչներ. մեխանիկական կառա-
վարմամբ արգելանիվներ. փականագործի 
էլեկտրական մկրատներ. մեխանիկական 
կառավարմամբ կտրող մեքենաներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ օդափուք 
մեքենաներ. գազոնահնձիչներ (մեքենաներ). 
ողորկման էլեկտրական մեքենաներ և 
սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ). օդաճնշական 
մեքենաներ. էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր 
մաքրելու համար. փոշեկուլներ. բարձր ճնշման 
տակ զտման ապարատներ. էլեկտրական 
գեներատորներ. էլեկտրական սարքեր 
դռները բացելու համար. բեռնամբարձիչներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ գործիքների 
բռնակներ. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. էմուլսացման 
կենցաղային էլեկտրական խառնիչներ. 
կենցաղային աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181409  (111) 28914
(220) 10.09.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 10.09.2028
(730) «Գինոսի հյուրատնային կառավարման 
ծառայություններ» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցի 31, 
AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(526) «Apartels & Hotels» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում:

____________________

(210) 20181410  (111) 28915
(220) 10.09.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 10.09.2028
(730) «Գինոսի հյուրատնային կառավարման 
ծառայություններ» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցի 31, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 

կառավարում.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 

տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում: 
____________________

(210) 20181411  (111) 28916
(220) 10.09.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 10.09.2028
(730) «Գինոսի հյուրատնային կառավարման 
ծառայություններ» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցի 31, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(511) 
դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 

կառավարում.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 

տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում: 
____________________

(210) 20181412  (111) 28917
(220) 10.09.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 10.09.2028
(730) «Գինոսի հյուրատնային կառավարման 
ծառայություններ» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցի 31, AM 
(442) 16.11.2018
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(540)  

(526) «Apartels & Hotels» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում: 

____________________

(210) 20181482  (111) 28918
(220) 27.09.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 27.09.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գագիկ Աբգարյան, 
գ. Թաիրով, Կորյունի փ., 2-նրբ., տուն 1, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կար միր, սպիտակ, բաց և մուգ դեղին, 
դեղին, ոսկեգույն, կապույտ, սև, բաց և մուգ 
դարչնա գույն, բեժ, բորդո, շագանակագույն, 
մոխրագույն և կարմրաշագանակագույն գու-
նային համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. ձուկ. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. 
կոմպոտ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. մասնավորապես՝ սննդային 
սպիտակուցներ. կարագ. կակաոյի յուղ 
(սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. եգիպտացորենի սննդային յուղ. 
արևածաղկի սննդային յուղ. քնջութի սննդային 
յուղ. մարգարին. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
խտացրած կաթ. կաթի փոշի. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք).   արաժան (կաթնա-
թթվային խմորումով մերված կաթ). մածուն 
(թթվեցրած կաթ). սերուցք (կաթնամթերք). 
հարած սերուցք. յոգուրտ. կեֆիր (կաթնային 
ըմպելիք). կումիս (կաթնային ըմպելիք). կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային կոկտեյլներ. կաթնային շիճուկ. 
պանիրներ. գետնընկույզի յուղ. կտավատի 
յուղ խոհարարական նպատակների համար. 
սոյայի ձեթ սննդի համար. ջրիմուռների 
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
մրգային դոնդող. սննդային դոնդող. 
անկենդան անձրուկներ (անչոուս). անկենդան 
խեցգետնանմաններ. անկենդան խեց-
գետիններ. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). լանգուստներ (անկենդան). ձկան 
սուկի. անկենդան ձուկ. անկենդան ոստրեներ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. զեյթունի սննդային 
յուղ. անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). խխունջներ (անկենդան). թյուննոս 
(անկենդան). սղոցաձև ծովամորեխներ 
(անկենդան). պահածոյացված ձուկ. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). ձկան մուսեր. 
խխունջի ձվեր. ձկան խավիար (մշակված). 
խավիար. ձկան պահածոներ. աղը դրած ձուկ. 
ձկան ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ձվի սպիտակուց. ձվի դեղնուց. շրդանային 
մակարդներ. պեկտիններ խոհարարական 
նպատակների համար. խոզի սննդային ճարպ. 
ենթամթերքներ. ալգինատներ խոհարարական 
նպատակների համար. լյարդ. յակիտորի. 
բուլգոգի (կորեական մսային ճաշատեսակ). 
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արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. արգանակի խտա-
ծոներ. ապուրներ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. լյարդի պաշտետներ. 
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. 
պահածոյացված հատապտուղներ. շաքարած 
մրգեր. խուրմա. չամիչ. մրգային աղցաններ. 
մրգակեղև. խնձորի խյուս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. լոռամրգի խյուս. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). պտղամիս. կարտոֆիլի 
չիպսեր. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
բանջարեղենային աղցաններ. տոմատի խյուս. 
տոմատի մածուկ. տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված սխտոր. թթու կաղամբ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. մանր վարունգ 
(թթու դրած). մանրաթթու. պահածոյացված 
գետնասնկեր. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված արտիճուկ. 
սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. մշակված ընկույզներ. 
ծեծած նուշ. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. պահածոյացված 
սիսեռ. պահածոյացված լոբազգիներ. 
սոյայի շոռ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (ածիկա սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. սոյայի կաթ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. մշակված սերմեր. սննդի 
համար պատրաստված հալվե-վերա. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. 

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ. տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. 
հաց. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. շաքար, մեղր. մաթ. խմորիչներ. 
հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. մասնավորապես՝ համեմանք 
(համեմունքներ). ջրիմուռներ (համեմունք). 
անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. աղ 
սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թավալելու պաքսիմատ. 
ամոքանք. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարրի (ամոքանք). մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. բուրավետ պղպեղ. մանանեխի 
փոշի. կոճապղպեղ (ամոքանք). մշկընկույզ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պղպեղ 
(տաքդեղ). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). համե-
մունքներ աղցանների համար. սոյայի 
խյուս (համեմունք). չոուչոու (համեմունք). 
չատնի (համեմունք). սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). նեխուրի աղ. վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. հաց անխաշ խմորից. թխվածքաբլիթ. 
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. 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. քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր. 
բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. գարու 
ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. 
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սառնաշաքար (նաբաթ). խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). բուրավետարարներ հրուշա-
կեղենի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. ածիկաշաքար. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մաքրած գարի. 
լապշա (արիշտա). կուտապներ. գարեձավար. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. կարտոֆիլի ալյուր. 
պիցաներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). սպիտակաձավար. սպագետի. 
տապիոկայի ալյուր. տարտեր (մրգա-
բանջարեղենային կարկանդակներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
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. փաթիլներ 
(հացահատիկային արտադրանք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) 
սննդի համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. ակնամոմ. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 

սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). գարնանային ռուլետ. տորտիլաներ. 
թաբուլե. հալվա. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա-
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի 
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունա-
կությամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային հավե-
լույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստ ված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. հացին 
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. հոթ-դոգ 
սենդվիչներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի):

____________________

(210) 20181484  (111) 28919
(220) 27.09.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 27.09.2028
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գագիկ Աբգարյան, 
գ. Թաիրով, Կորյունի փ., 2-նրբ., տուն 1, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(526) Բացի «ER-MA» գրառումներից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, բաց և մուգ մորեգույն, 
վարդագույն, ոսկեգույն, կանաչ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ազնվամորու համով դոնդող:
____________________

(210) 20181486  (111) 28920
(220) 27.09.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 27.09.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գագիկ Աբգարյան, 
գ. Թաիրով, Կորյունի փ., 2-նրբ., տուն 1, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(526) Բացի «ER-MA» գրառումներից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, բաց և մուգ դեղին, ոսկեգույն 
և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. դեղձի համով կիսել, կիսելի փոշի:
____________________

(210) 20181509  (111) 28921
(220) 01.10.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 01.10.2028
(730) Արեգ Ավետիսյան, Երևան, Կուրղինյան 
4/1, AM 
(442) 16.10.2018
(540)  

(526) «jewellery» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն գունով:
(511) 

դաս 14. ոսկյա և արծաթյա զարդեր:
____________________

(210) 20181541  (111) 28922
(220) 05.10.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 05.10.2028
(730) Ակցիեբոլագեթ Էլեքթրոլյուքս, SE 
(442) 16.11.2018
(540)  
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(511) 
դաս 7. փոշեկուլներ. պահեստային 

մա սեր փոշե կուլների համար. փոշեպաշտպան 
զտիչներ և պարկեր փոշեկուլների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181605  (111) 28923
(220) 16.10.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 16.10.2028
(730) «Բեստ ֆռուիտ լոգիստիկս ցենտր» ՍՊԸ, 
Երևան, Ն. Շենգավիթ, փ. 4, տուն 60, AM 
(442) 01.11.2018
(540)  

(526) «BEST FRUIT» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. սառնապահպանման ծառայու-
թյուններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181635  (111) 28924
(220) 19.10.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 19.10.2028
(730) Ռաֆայել Պապոյան, Երևան, Ավան, 
Խուդյակով փ., տուն 38, AM 

(442) 03.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 25. հագուստ.
դաս 41. առողջության ակումբների 

ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես 
մարզումներ). ֆիթնես-դասերի անցկացում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.

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

____________________

(210) 20181639  (111) 28925
(220) 19.10.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 19.10.2028
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «ԵՎրոչեխոլ», RU 
(442) 16.11.2018
(540)  

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

դաս 24. վարագույրներ մանածա գործ-
վածքից կամ պլաստմասսայից. մանածա-
գործական   նյութեր   կահույք   պաստառա  պա  տելու 
համար. նյութեր մանածագործվածքի համար. 
մանածագործական ոչ գործվածքային նյութեր. 
անկողնու ծածկոցներ. ծանր վարա գույրներ. 
անկողնային սպիտակեղեն և անկողնային 
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պարագաներ. սավաններ. աղվափետուրից 
վերմակներ, ծածկոցներ. սպիտակեղենի 
գործվածքներ. տրիկոտաժի գործվածքներ. 
բամբակե գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. 
ձգուն (էլաստիկ) գործվածքներ. բազմոցի 
բարձերի ծածկոցներ. պատյաններ կահույքի 
համար. պատյաններ բարձերի համար. 

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
գործ նական տեղեկատվություն. առևտրային 
տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպառողների 
համար (սպառողական տեղեկատվություն 
ապրանքների վերաբերյալ). գովազդային 
նյութերի նորացում. ցուցահանդեսների 
կազմա կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. առևտրային գործունեության 
գնահատում. վճարման փաստաթղթերի 
նախա պատրաստում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. աճուրդային 
վաճառք. գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. արտաքին գովազդ. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստագովազդ. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում). ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն):
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181670  (111) 28926
(220) 26.10.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 26.10.2028

(730) Սարգիս Արշակյան, Երևան, Ֆրունզե 8/1, 
բն. 13, AM 
(442) 16.11.2018
(540)  

(526) «COCKTAIL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մանու-
շա  կագույն, կապույտ, բաց կանաչ, նարնջա  գույն, 
դեղին, կանաչ,  կարմիր և սպի տակ գու նային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ.
դաս 35. հագուստի վաճառք:

____________________

(210) 20181762  (111) 28927
(220) 08.11.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 08.11.2028
(730) «Հիբրիդ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ահարոնյան 2, AM 
(442) 03.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 38. հեռուստահեռարձակում. մալու-

խային հեռուստահեռարձակում.
դաս 41. հեռուստատեսային զվարճալի 

հաղորդումներ. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. սպորտային 
մրցումների կազմակերպում, ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(զվարճություններ):
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181769  (111) 28928
(220) 09.11.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 09.11.2028
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(730) «Դուետ քոմփանի» ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆու 
փ., շ. 81, բն. 18, AM 
(442) 03.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 1. փայտածուխ.
դաս 2. կոշիկների համար ներկանյութեր.
դաս 3. կոշիկների քսուքներ.
դաս 4. կոշիկները յուղելու համար յուղեր.
դաս 5. վնասատու կենդանիներին ոչնչաց-

նելու համար պատրաստուկներ.
դաս 6. մետաղական շերտավարագույներ.
դաս 7. փաթեթավորման մեքենաներ.
դաս 8. կոշիկների կաղապարներ.
դաս 9. ալեհավաքներ.
դաս 10. կոշիկների սուպինատորներ.
դաս 11. չորացման ապարատներ.
դաս 12. հակասահքային շղթաներ.
դաս 13. բենգալյան կրակներ.
դաս 14. զարդատուփեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 17. մեկուսիչ նյութեր.
դաս 18. կաշվե դրամապանակներ. 
դաս 19. ոչ մետաղական դռներ. 
դաս 20. կահույք.
դաս 21. լաթեր (մաքրության համար).
դաս 22. պարաններ.
դաս 23. բրդե թելեր.
դաս 24. սավաններ.
դաս 25. կոշիկ.
դաս 26. կոշիկեղենի զարդեր.
դաս 27. ուղեգորգեր (դռան առաջի).
դաս 28. խաղագնդակներ.
դաս 29. կարտոֆիլի չիպսեր.
դաս 31. անասնակեր.
դաս 33. գինի.
դաս 34. ծխախոտ.
դաս 35. հաշվապահական հաշվառման 

ծառայություն.
դաս 36. անշարժ գույքի առուվաճառքի 

միջնորդական ծառայություն.

դաս 37. կաշվե իրերի մաքրման և 
վերանորոգման ծառայություն.

դաս 39. ավտոմոբիլային փոխադրումների 
ծառայություն.

դաս 40. զոդման ծառայություն.
դաս 41. զվարճությունների կազմակրեպման 

ծառայություն. 
դաս 44. վարսավիրական ծառայություն.
դաս 45. պահակային ծառայություն։

____________________

(210) 20181807  (111) 28929
(220) 15.11.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 15.11.2028
(730) «Ֆասթ շիֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 
Հովսեփյան 20, AM 
(442) 03.12.2018
(540)  

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

դաս 35. տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի նորացում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հետազոտություններ 
գործա րարության ասպարեզում. գովազդային 
նյու թերի վարձույթ. գովազդ. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործնա կան 
տեղեկատվություն. վճարման փաստա թղթերի 
նախապատրաստում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային հիմնա-
պաշարներում. մատակարարման ծառայու-
թյուններ երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
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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 հաշ-
վարկների համակարգով. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. դրամագիտական իրերի 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով։ 

____________________

(210) 20181809  (111) 28930
(220) 15.11.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 15.11.2028
(730) «Ֆասթ շիֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Հովսեփ-
յան 20, AM 
(442) 03.12.2018
(540)  

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

դաս 35. տվյալներ գործարարական 
գործառ նությունների մասին. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի նորացում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. հետազոտություններ 
գործա րարության ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդ. շուկայա գիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 

ցուցահանդեսների 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 ծառա-
յություններ. 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) 20181846  (111) 28931
(220) 23.11.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 23.11.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գեղամ Սարգսյան, 
Երևան, Խաչատրյան 26/1 18, AM 
(442) 03.12.2018
(540)  
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(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, կանաչ, նարնջագույն և դեղին 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր:

____________________

(210) 20181882  (111) 28932
(220) 28.11.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 28.11.2028
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 
0026, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(526) «Oriental vanilla sweets» բառային արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, կապույտ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
փիշմանիե:

____________________

(210) 20181886 (111) 28933
(220) 28.11.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 28.11.2028

(730) Ռիմա Հովհաննիսյան, Երևան, Խանջյան 
49 շ., 16 բն., AM 
(442) 28.12.2018
(540)  

(526) «SALON» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, վարդագույն, ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ. վարսահարդարում. մատնա-
հարդարում. դիմահարդարում:

____________________

(210) 20181897  (111) 28934
(220) 29.11.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 29.11.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարյաննա 
Բաբաջանյան, Երևան, Ազատության նրբ. 2/66, 
AM 
(442) 28.12.2018
(540)  



ԳՅՈՒՏԵՐ

39

ՄԱՍ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

03 .06 . 20 19

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

դաս 16. սև ու սպիտակ և գունավոր(ներկիր 
ինքդ )ալբոմներ. ատլասներ (քարտեզագրքեր). 
մատիտներ. ճարտարապետական մանրա-
կերտներ. արագակարներ, թղթապանակներ 
(գրասենյակային). պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր) 
նկարչության, գծագրության համար. 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ). 
նկարիչների վրձիններ. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). տետրեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). քառանկյուն գծագրական 
քանոններ. ուսուցողական նյութեր (բացա-
ռությամբ սարքերի). թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ. 
ստվարաթղթե դիտափողակներ. կատալոգ-
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի 
համար. նկարակալներ. գրքեր. թղթե 
տոպրակներ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). մատիտների բռնիչներ. 
ավտոմատ մատիտներ. փոխադրանկարներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
ծրարներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
փաթեթավորման թուղթ. գրչատուփեր. 
ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույքներ. 
ռետիններ ջնջելու համար. ծակոտիչներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). լուսանկարներ. 
արձանիկներ պապյեմաշեից. գրասենյակային 
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. 
աշխարհագրական քարտեզներ. գլոբուսներ. 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
փոստային բացիկներ. տպագրական հրատա-
րակություններ. դասագրքեր (ձեռնարկ). 
սեղանի թղթե սփռոցներ. ներկապնակներ 
նկարիչների համար. թղթագրենական 
ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ. պաստելներ 
(գունամատիտներ). թղթե կամ պլաստմաս-
սայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար. դպրոցական 
պիտույքներ (գրասենյակային). էջանիշներ 
գրքերի համար. տակդիր-գորգիկներ 
աշխատասեղանի համար. օրացույցներ. 

նկարելու վրձիններ. գրասենյակային ռետիններ. 
մանկական թղթե կրծկալներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և 
մատիտների համար. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրասարքեր. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
կոմիքսների գրքույկներ. անձնագրերի կազմեր. 
գրելու վրձիններ. գրելու պիտույքներ. սուան-
թուղթ (չինական նկարչության և գեղագրության 
համար). գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման 
(միջադրման խծուծման) նյութեր. թղթե 
բաններներ:  

____________________

(210) 20181904  (111) 28935
(220) 29.11.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 29.11.2028
(730) «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ա. 
Ահարոնյան 2, AM 
(442) 17.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20181906  (111) 28936
(220) 29.11.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 29.11.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հերմինե 
Ավտիսյան Մաքսիմի, Արարատի մարզ, գ. 
Վանաշեն, Ռ. Խաչիկյան փ., տուն 7, AM 
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(442) 28.12.2018
(540)  

(526) «BEAUTY SALON» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ մոխրագույն և արծաթագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոս-
մետիկական ծառայություններ:

____________________

(210) 20181948  (111) 28937
(220) 06.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 06.12.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիրուն Կիրա-
կոսյան, Երևան, Ծերենցի 1-ին նրբ., տուն 3, AM 
(442) 01.02.2019
(540)  

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

դաս 3. շամպուններ. մազերի լավորա-
կիչներ. լոսյոններ մազերի համար:

____________________

(210) 20182001  (111) 28938
(220) 13.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. սրտանոթային պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20182006 (111) 28939
(220) 13.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Էս-Օյլ Քորփորեյշն, KR 
(442) 28.12.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ դեղին և կանաչ գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս 1. արդյունաբերական քիմիկատներ. 
քիմիական հավելանյութեր յուղերի համար. 
անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). արգելակի 
հեղուկներ. հեղուկներ հիդրավլիկական 
համակարգերի համար. փոխհաղորդակային 
հեղուկ. կառավարող սարքի ուժեղարարի 
հեղուկներ. մեթիլբենզեն. լուծիչներ լաքերի 
համար. ծծումբ. տոլուոլ. քսիլեն. քսիլոլ.

դաս 4. հեղուկացված նավթային գազ. 
վառելիքային գազ. պրոպանային գազ. 
նավթային վառելիք. դիզելային վառելիք. թեթև 
յուղեր. նավթա. հեղուկ վառելիք. ջեռուցման 
յուղ. կերոսին (թորած նավթ). նավթ, այդ 
թվում՝ մշակված. նավթի հումքից վառելիք. 
շարժիչային վառելիք. ծանր նավթ. քսիլենային 
վառելիք. վառելիքներ օդանավերի համար. 
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գազոլին (չզտած բենզին) արդյունաբերական 
նպատակների համար. տեխնիկական յուղեր. 
քսանյութեր. քսայուղեր. մեքենայի յուղ. 
հիմքային յուղեր. բենզոլային վառելիք.

դաս 19. ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալ-
տային պատվածքներ. բիտումներ. նավթային 
մածուցիկ շինանյութեր.

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ապրանքների ցուցադրում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
հեղուկ վառելիքների մանրածախ վաճառքի 
խանութների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20182007  (111) 28940
(220) 13.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Էս-Օյլ Քորփորեյշն, KR 
(442) 28.12.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 4.  հեղուկացված նավթային գազ. 

վառելիքային գազ. պրոպանային գազ. 
նավթային վառելիք. դիզելային վառելիք. թեթև 
յուղեր. նավթա. հեղուկ վառելիք. ջեռուցման 
յուղ. կերոսին (թորած նավթ). նավթ, այդ 
թվում՝ մշակված. նավթի հումքից վառելիք. 
շարժիչային վառելիք. ծանր նավթ. քսիլենային 
վառելիք. վառելիքներ օդանավերի համար. 
գազոլին (չզտած բենզին) արդյունաբերական 
նպատակների համար. տեխնիկական յուղեր.  
քսանյութեր. քսայուղեր. մեքենայի յուղ. 
հիմքային յուղեր. բենզոլային վառելիք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20182018  (111) 28941
(220) 14.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Հարություն Համբարձումյան, Երևան, 
Շենգավիթ, փ. 10, 4-րդ նրբ, տուն 23, AM 
(442) 28.12.2018
(540)  

(511) 
դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում 

և տեխնիկական սպասարկում. ամբողջովին 
կամ մասնակի մաշված մեքենաների վերա-
կանգնում.

դաս 40. ավտոմեքենաների ապակիների 
երանգավորում:

____________________

(210) 20182021  (111) 28942
(220) 14.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 01.02.2019
(540)  
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

պատվաստանյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20182022  (111) 28943
(220) 14.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. սրտանոթային պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20182023  (111) 28944
(220) 14.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

պատվաստանյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20182024  (111) 28945
(220) 14.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20182026  (111) 28946
(220) 14.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20182027  (111) 28947
(220) 14.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Սանոֆի Բայոթեքնոլըջի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20182036 (111) 28948
(220) 17.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 17.12.2028
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

շաքարախտի բուժման համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________
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(210) 20182052  (111) 28949
(220) 18.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 18.12.2028
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. հակաշաքարախտային պատրաս-

տուկներ և միջոցներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20182055 (111) 28950
(220) 18.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 18.12.2028
(730) «Ըքաունթինգ թայմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եկմալյան 6, AM 
(442) 01.02.2019
(540)  

(526) «Accounting» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 

նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվ-
ների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնա կազմը 
կառավարելու հարցերով. խորհրդա-տվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
մեքենագրման ծառայություններ. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կառավարման հարցերով. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտա-
կան խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
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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. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում.  տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. 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 
ցուցա դրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություն-
ներ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 

հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).  
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. գոր-
ծարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային գործարք-
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանք ներ   և  ծառայություններ վաճառող -
ներին. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
արտա քին  վարչական կառավարում 
ընկերություն  ների համար. հարկային հայտարա-
րագրեր ներկայացնելու ծառայություններ. 
ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդող ների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
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տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. տեղեկա-
տվական ցանկի կազմում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավոր-
ման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի 
ընտրության հարցում բիզնես ծառայություն-
ներ. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտադրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառավարում. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք. վարչական օժանդակություն 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում.

դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից. տարաժամկետ մար-
ման վարկեր. ապահովագրության վիճա-
կա գիրների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վարձակալություն. միջնոր դային 
գործունեություն. վարկային գործակա-
լությունների ծառայություններ. անշարժ 

գույքի հետ կապված գործառնություն-
ներ իրականացնող գործակալությունների 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություն-
ներում. պարտքերի բռնագանձման 
գործա  կալությունների ծառայություններ. 
ապա  հովա գրման միջնորդություն. մաքսային 
միջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական 
ծառայություններ. ապահովագրություն. բան-
կային ծառայություններ. անշարժ գույքի 
գնահատում. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների 
հիմնադրում. կապիտալ ներդրումներ. 
երաշխավորություն. դրամի փոխանակում. 
ճամփորդական վճարագրերի թողարկում. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ). 
պահպանում անկիզելի պահարաններում. 
դրամահավաքների և ստորագրահավաք-
ների կազմակերպում. փոխառություն-
ների տրամադրում (ֆինանսավորում). 
հարկային փորձաքննություն. ֆինանսական 
գնահա տումներ (ապահովագրություն, 
բանկային գործառ  նություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ 
գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի 
կառավարում. ապահովագրություն հրդեհից. 
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների 
և գյուղատնտեսական ձեռնարկություն-
ների վարձակալություն. առողջության 
ապահովագրություն. ապահովագրություն 
դժբախտ պատահարներից ծովում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեքիրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում. վճարա-
գրերի իսկության ստուգում. խորհրդատվություն 
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն 
ապահովագրության հար ցերով. սպասարկում 
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ 
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. տեղեկա-
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տվություն ապահովագրության հարցերով. 
թանկարժեք իրերի գնահատում. դրամա-
գիտական իրերի գնահատում. վարձակա-
լական վճարների գանձում. դրոշմանիշների 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
արժեքավոր իրերի պահպանություն. 
բորսայական գնանշումներ. վարկային 
քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բան-
կային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. առևտրաարդյունաբերական 
գործունեության լուծարք (ֆինանսական 
ծառայություններ). վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. ածխածնային 
վարկեր իրականացնելու միջնորդություն. 
անտառի ֆինանսական գնահատում. բրդի 
ֆինանսական գնահատում. վարկավորում 
գրավի դիմաց. պահեստային հիմնադրամների 
ծառայություններ, խնայողական հիմնա-
դրամների ծառայություններ. միջնորդային 
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց. պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի 
համար գրասենյակների վարձույթ. 
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ.

դաս 41.  ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յություններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա-
տոգրաֆիական սարքավորումների վարձույթ. 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար. կինոստուդիաների ծառայություններ. 
կրկեսային կատարումների ներկայացում. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 

զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ 
շոու- ծրագրերի համար. հանգստի օբյեկտների 
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո-
ֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. գրքերի 
հրատա րակում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացում-
ներ, երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագա խմբերի ծառայություններ. թատե-
րական ներկայացումներ. շոուների արտա-
դրություն. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ 
տրամադրող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառայու-
թյուններ (խաղեր). ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկա-
ցում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկների 
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթու-
թյան հարցերով. քննությունների անցկացում. 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերա կանացված ներկայացումներ. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամա-
դրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
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ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցու-
ցա հանդեսներ). ձայնագրությունների 
ստու դիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվություն հանգստի հարցերով. ստորջրյա 
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. 
սպորտային սարքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոց-
ների. մարզադաշտերի սարքավորում-
ների վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների 
վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ. սեմի-
նարների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային ճամբարների ծառայություն-
ներ. գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում. 
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ-
ների կազմա կերպում. ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում. կրկնօրինակում. 
կրոնա կան կրթություն. վիճակախա-
ղերի կազմա կերպում. պարահանդես-
ների կազմա կերպում. ներկայացումն երի 
կազմակերպում (իմպրեսարիոների 
ծառա յու թյուններ). խաղադահլիճների 
ծառայություն ների տրամադրում. ձայնային 
սարքա վորումների վարձակալություն. 
լուսա վորման սարքերի վարձույթ 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների 
մոնտա ժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրա պարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի կողմից 
տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
խաղերի ոլորտում. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշե-
րային ակումբ-սրճարանների ծառայու-
թյուններ (զվարճություններ). առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. լուսանկարչական 

ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
նորությունների ծառայություն. թարգմանիչ-
ների ծառայություններ. թարգմանություն 
ժեստերի լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի 
ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր-
ների ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրա կերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա-
կան վերապատրաստում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի 
ուսուցում. արվեստի ստեղծագործությունների 
վար ձույթ. սենյակային ակվարիումների վար-
ձույթ. լեռնային զբոսաշրջության իրականա-
ցում և առաջնորդում. զգեստավոր  ված 
դիմակահանդեսների կազմակերպում 
զվար ճու թյունների համար. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20182056 (111) 28951
(220) 18.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 18.12.2028
(730) Յունայթիդ Սթեյթս Փոլո Ասոսիեյշն, US 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 35. մանրածախ խանութների 

ծառայություններ և առցանց մանրածախ 
խանութների ծառայություններ՝ հագուստի, 
զարդերի ու նորաձևության պարագաների 
ոլորտում. գովազդ մանրածախ ծառայու-
թյունների ոլորտում:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20182057  (111) 28952
(220) 19.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 19.12.2028
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. սրտանոթային պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20182075  (111) 28953
(220) 20.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 20.12.2028

(730) «Ար-մեդիկա» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Լենինգրադյան 23/11, տարածք 
92, AM 
(442) 28.12.2018
(540)  

(526) «LLC» և «MEDICAL COMPANY» բառային 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մուգ կապույտ, սպիտակ, կարմիր և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
շուկայի ուսումնասիրություն. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). դեղագործա կան 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների 
մանրածախ վաճառք. դեղագործական 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների 
մածածախ վաճառք.

դաս 37. բժշկական գործիքների ախտա-
հանում.

դաս 44. բժշկական կլինիկա ների ծառա յու-
թյուններ. հիվանդանոցների ծառա յու  թյուններ. 
բժշկական օգնություն. բուժ սարքավորումների 
վարձույթ:

____________________

(210) 20182102  (111) 28954
(220) 24.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 24.12.2028
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 01.02.2019
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(540)  

(526) Բացի «FREELAND» բառից մնացած 
բոլոր գրառումներն և շշի ձևն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն, կապույտ, վարդագույն, գազարագույն, 
մանուշակագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20182110  (111) 28955
(220) 25.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 25.12.2028
(730) Գևորգ Աբրահամյան, Երևան, Նոր Արեշ, 
փ. 15, շ. 1, բն. 12, AM 
(442) 16.01.2019
(540)  

(526) «ՍԱՐԻ ԹԵՅ» և «MOUNTAIN TEA» արտա-
հայտու թյուններն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. բուսական թեյեր:
____________________

(210) 20182117  (111) 28956
(220) 26.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 26.12.2028
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 01.02.2019
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, երկնագույն, բաց արծա-
թագույն, մուգ արծաթագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
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ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթե-
րային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչ ներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. 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) 20182130  (111) 28957
(220) 27.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 27.12.2028
(730) «Վամելո» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 4, 
2բ, բն. 24, AM 
(442) 01.02.2019

(540)  

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

դաս 15. երաժշտական գործիքներ։
____________________

(210) 20182146  (111) 28958
(220) 28.12.2018 (151) 29.05.2019
   (181) 28.12.2028
(730) «Այփիփի» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ա. Խաչատրյան 
4, բն. 96, AM 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 09. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. համակարգիչներ. համակարգչային 
գրառված ծրագրեր. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. համակարգչային գործառ-
նական ծրագրեր. համակարգիչներին կից 
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրա-
գրային ապահովում. կոմուտացման սար քեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
սկավառակակիրներ սկավառակների ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. մագնիսական տեղեկակիրներ. 
մագնիսական ժապավենի բլոկներ համա-
կարգիչների համար. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնի-
տորներ (համակարգչային ծրագրեր). օպտի-
կական տեղեկակիրներ. համակարգչային 
տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության 
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքեր). պատկերամուտներ (սարքավորանք 
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տեղեկատվության մշակման համար). 
սկավառակակիրներ համակարգիչների համար. 
դյուրակիր համակարգիչներ. համակարգ-
չային ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում). դաստակների հենարաններ 
համակարգիչների հետ աշխատանքի համար. 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. անձնական դյուրակիր համակարգիչ-
ներ. պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչ-
ների համար. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). պլանշետային 
համակարգիչներ. համակարգչային սարքա-
վորումներ. կառավարման լծակներ 
համակարգիչների համար, բացառությամբ 
տեսախաղերի համար նախատեսվածների. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. պլանշետ-համակարգիչների 
պատյաններ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. բարակ հաճախորդ համակարգիչներ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. վրան կրովի համակարգիչներ. 

դաս 35. գործնական տեղեկատվություն.  
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղե  կա  տվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համա կարգչային հիմնապաշարներում. 
ինտեր ակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 

դաս 36. միջնորդային գործունեություն. 
ապահովագրման միջնորդություն. բարե-
գործական միջոցների հավաքագրում. 

կապիտալ ներդրումներ. ֆակտորինգ. 
ֆինանսավորում. ֆինանսական կառավա-
րում. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. տեղեկա-
տվություն ապահովագրության հարցերով. 
ֆինանսական հովանավորություն. միջնոր-
դային ծառայություններ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց. 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճությունների ծառայություններ. հեռակա 
ուսուցում. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթա դաստիարակչական ծառայություններ. 
շարժական գրադարանների ծառայություններ. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակերպում 
և անցկացում. տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. համակարգչային 
ցանցերի կողմից տրամադրվող ծառայություններ 
առցանց խաղերի ոլորտում. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. մասնագիտական 
կողմոնորոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). Նորությունների 
ծառայություններ. հրապարակումների մանրա-
կերտում, բացառությամբ գովազդայինների. 
մասնագիտական վերապատրաստում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների 
կազմակերպում և անցկացում. սիմուլյատորի 
միջոցով մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող 
ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ 
պահանջի» ծառայության միջոցով. 

դաս 42. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
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խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխ նի կայի մշակման և զարգացման 
ոլորտում. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. համակարգչային տվյալների 
վերականգնում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակար-
գերի վերլուծություն. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. համակարգ-
չային ծրագրերի բազմացում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում(վեբ-կայքերի). համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնի-
տորինգ. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն. սերվերների տեղավորում, 
սերվերների հոսթինգ. տվյալների պահեստա-
յին հեռապատճենման ծառայություններ. 
տվյալների էլեկտրոնային պահպանում. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների և 
ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. համակարգչային 
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվություն. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 

կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային 
ապահովման հրատարակման շրջանակներում. 
հարթակ որպես ծառայություն (PaaS):

____________________

(210) 20190014  (111) 28959
(220) 09.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 09.01.2029
(730) Վարդուհի Շահենի Սիմոնյան, Երևան, 
Նար-Դոսի 77/49, AM 
(442) 01.02.2019
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպի տակ և փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. կինոստուդիաների ծառայու-
թյուններ. գրքերի  հրատարակում. կրկնօրի-
նակում. ներկայացումների կազմակերպում. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատրոն-
ների կամ հեռուստաստուդիաների համար. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. տեքստերի  
խմբագրում. երաժշտական արտադրանքի 
թողարկում. ոչ բեռնելի երաժշտության առցանց 
տրամադրում:

____________________
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(210) 20190021  (111) 28960
(220) 11.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 11.01.2029
(730) «Արմենիա թըդեյ» ՓԲԸ, Երևան, 
Ազատության պ. 27, Երազ Բ. Կ., AM 
(442) 01.02.2019
(540)  

(526) «Armenia» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 38. լրատվական գործակալությունների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20190025  (111) 28961
(220) 11.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 11.01.2029
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20190026 (111) 28962
(220) 11.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 11.01.2029
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20190035 (111) 28963
(220) 15.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 15.01.2029
(730) «Իքս պլան» ՍՊԸ, Երևան, Նանսենի 5, 
բն. 26, AM 
(442) 01.02.2019
(540)  

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

դաս 44. ստոմատոլոգիական ախտորոշիչ 
ծառայություններ. օրթոպանտոմոգրաֆիա. 
քունքստործնոտային հոդերի համակարգչային 
տոմոգրաֆիա. ծնոտի համակարգչային 
տոմոգրաֆիա. ցեֆալոմետրիա: 

____________________

(210) 20190038 (111) 28964
(220) 15.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 15.01.2029
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծանելի-

քային իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. 
հոտավետ նյութեր. եթերային յուղեր. ոչ 
բուժական կոսմետիկական միջոցներ. 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. 
ոչ բուժական պատրաստուկներ մազերի 
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և մաշկի խնամքի համար. ոչ բուժական 
կրեմներ և լոսյոններ մարմնի և դեմքի համար. 
դիմափոշի. պատրաստուկներ լոգարանում 
և ցնցուղարանում օգտագործելու համար. 
հոտազերծիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190043 (111) 28965
(220) 15.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 15.01.2029
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20190047  (111) 28966
(220) 16.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 16.01.2029
(730) «Սուիֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 1/3, 
բն. 43, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(526) «rent a car» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
սարքավորումների վարձակալություն, այն 
է՝ տրանսպորտային միջոցների վարձույթ, 
ավտոբուսների վարձույթ. ծառայությունների 

մատուցում, այն է՝ տրանսպորտային 
ծառայություններ զբոսաշրջիկների համար,  
ճանապարհորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների կազմակերպում, 
ճանապարհորդների փոխադրում, 
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում, 
վարորդների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190050 (111) 28967
(220) 16.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 16.01.2029
(730) «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» 
խորհրդատվական հասարակական կազմա-
կերպություն, Երևան, Աբելյան 6/1, սենյակ 
Ա316, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

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

դաս 16. կպչուն ժապավենի բաշխիչ 
հարմարանքներ (գրասենյակային). հասցե-
ներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային ամրակներ. 
սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանք-
ներ ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ 
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա-
պետական մանրակերտներ. արագակարներ, 
թղթապանակներ (գրասենյակային). նկար-
ներ շրջանակված կամ չշրջանակված. 
մատիտներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. 
ատլասներ (քարտեզագրքեր). պոկովի 
թերթերով բլոկնոտներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). տոմսեր. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, 
գծագրության համար, բլոկնոտներ (գրա-
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սենյակային պիտույքներ). դրոշմակներ 
(կնիքներ). զմուռսի կնիքներ. գրասենյակային 
նյութեր կնքելու համար. տետրեր. տպատառեր. 
պատճենահան թուղթ (գրասենյակային). 
թուղթ գրանցող սարքերի համար. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). քառանկյուն գծագրական 
քանոններ. քարտեր. ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի). կատալոգային 
քարտեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
թերթերով թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
ստվարաթուղթ. ստվարաթղթե տուփեր 
բոլորագլխարկների համար. կատալոգներ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
նկարակալներ. գրքեր. արկղիկ պանակներ 
նամակագրության համար. թղթե տոպրակներ. 
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. դիագրամներ 
(տրամագրեր). ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտներ. 
փաթեթավորման թուղթ. գրչատուփեր. 
ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույքներ. 
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու 
ջնջելու շաբլոններ. գրասենյակային 
հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար. 
լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. բլանկներ 
(տպագրված). գրասենյակային պարագաներ, 
բացառությամբ կահույքի. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. գրաֆիկական 
վերարտադրություններ. գրաֆիկական 
(գծա նկարչական) պատկերներ. տպագիր 
կարգացուցակներ. փոստային բացիկներ. 
տպագիր արտադրանք. պիտակները 
ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ. 
տպա գրական դյուրակիր շարվածքներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). տպագրական 
հրատարակություններ. դասագրքեր (ձեռնարկ). 
փոստային թուղթ. վիմատիպ նկարներ. 
բուկլետներ. փայլուն թուղթ. անդորրագրերի 
գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ 
բազմացման ապարատներում ներկով 
պատելու համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. 
համարադրոշմիչներ. կպչուն շերտեր կազմերը 

ամրացնելու համար (կազմարարական 
գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. 
հարմարանքներ լուսանկարներ սոսնձելու 
համար. հենակալներ լուսանկարների 
համար. լուսափորագրանկարներ. գծա-
գրեր (կապտաթուղթ). ծալամեքենաներ 
(գրասենյակային). շաբլոններ. դիմանկարներ. 
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան 
նկարների համար. գծագրական քանոններ. 
ռեգլետներ (տպագրական). կազմարարական 
նյութեր. թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. 
կնիքների, դրոշմակների կալիչներ. փոստային 
նամականիշներ. օրացույցներ. ծանուցագրեր 
(գրասենյակային). թղթե դրոշներ. կպչուն 
պաստառ գրասենյակային նպատակների 
համար. ինքնասոսնձվող պիտակներ 
(գրասենյակային). գրասենյակային թուղթ. 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). թղթե 
բաններներ. 

դաս 35. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
հետա զոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային տեքստերի 
հրատա րակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ հասա-
րակական հարաբերությունների բնագա-
վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հասարա կական կարծիքի հետազոտում. 
տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանորդագրու-
թյան կազմակերպում երրորդ անձանց 
համար. գովազդ փոստով. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության կանո-
նա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և  
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
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գովազդի մանրակերտում. գործարար և առև-
տրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. 

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղոր-
դա գրու  թյունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամա-
դրելու ծառայություններ. հեռախոսակապ. 
աբո նեն տային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայու թյուններ. լրատվական գոր-
ծա կալու թյունների ծառայություններ. 
մալու  խային հեռուստահեռարձակում. ռադիո-
հեռա  խո սակապ. համակարգչային տերմ-
ինալներով իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապարա-
տուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ-
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայու թյուն-
ներ).  ինտերնետին  հեռահաղոր դա կցա կան 
միացման ապահովում. հեռահաղորդա կցա-
կան միացումների և երթուղավորման 
ծառայություններ. հեռակոնֆերանսներ. 
ինտեր նետ մուտքի ապահովում. համացանցի 
հասանելիության ժամանակի վարձույթ. 
հեռուստախանութների ծառայություններ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական 
կապուղիների ապահովում. ինտերնետում 
բանա վեճային համաժողովների հասա-

նելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 40.  մոնտաժման-հավաքման աշխա-
տանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. տեղեկատվություն նյութերի մշակման 
հարցերով. լուսանկարների տպագրում. 
լուսանկարչական հորինվածքի կազմում.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). կինո-
ստուդիաների ծառայություններ. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
հեռակա ուսուցում.  կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ. ձայնագրությունների 
վարձակալություն. կինոֆիլմերի վարձույթ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. գրքերը դուրս 
տալու հնարավորությամբ գրադարանների 
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. 
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների 
վարձույթ. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. շարժական գրա-
դարանների ծառայություններ. կոլոքվիումների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովն երի 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. տեղեկատվու-
թյուն զվարճության հարցերով. ցուցահանդես-
ների կազմակերպում մշակութային կամ 
կրթության նպատակներով. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
թանգարանների ծառայություններ (շնոր-
հանդեսներ, ցուցահանդեսներ). ձայնա-
գրությունների ստուդիաների ծառայություններ. 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. 
տեսաֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). ներկայացումների տոմսերի 
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ամրագրում. ձայնային սարքավորումների 
վարձակալություն. տեսախցիկների վարձույթ. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
բացառությամբ գովազդայինից. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարա-
կում. ենթագրերի կատարում. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. լուսանկարչական 
ռեպոր տաժներ. լուսանկարչություն. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
նորությունների ծառայություն. թարգմանիչների 
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի 
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
տոմսերի բաշխման ծառայություններ 
(զվարճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում. 
հրապարակումների մանրակերտում, բացա-
ռությամբ գովազդայինների. մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
մասնագիտական վերապատրաստում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող 
ուսուցում. չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում 
«տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության 
միջոցով. չբեռնվող հեռուստատեսային 
ծրագրերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ 
պահանջի» ծառայության միջոցով:

____________________

(210) 20190060 (111) 28968
(220) 17.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 17.01.2029
(730) Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20190061  (111) 28969
(220) 17.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 17.01.2029
(730) Սանոֆի Բայոթեքնոլըջի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20190062 (111) 28970
(220) 17.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 17.01.2029
(730) Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20190066 (111) 28971
(220) 17.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 17.01.2029
(730) Փադիդեհ Շիմի Ղարբ Քո., IR 
(442) 18.02.2019
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
գունաթափող քիմիական նյութեր. թթուներ. 
մակերևութային ակտիվ նյութեր. նյութեր ջուրը 
փափկացնելու համար. հատիկավոր բենտոնիտ 
լվացող նյութերի, կոսմետիկայի և հիգիենայի 
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար.

դաս 3. շամպուններ. շամպուններ մարմնի 
համար. մանկական շամպուններ. մազերի 
լավորակիչներ. լոսյոններ մազերի համար. 
օճառներ. սպիտակեցնող հեղուկներ լվացքի 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
ժելեր լվացքի համար. պատիճներ լվացքի 
համար. մակերևույթների սպիտակեցման 
հեղուկներ. բուսական հիմքով ձեռքերը 
լվանալու հեղուկ. լոսյոններ դեմքի համար. 
զուգարանը մաքրելու միջոցներ. լվացքի փոշի. 
լվացքի հեղուկ. ձեռքերը լվանալու հեղուկ. 
ամանեղենը լվանալու հեղուկ. դեմքը փայլեցնող 
միջոցներ. մաշկը խոնավացնող միջոցներ. 
լոսյոններ մարմնի համար. հեղուկացիր մարմնի 
համար. մարմինը փափկացնող միջոցներ. 
ոտքերը փափկացնող կրեմներ. ունիվերսալ 
մաքրող միջոցներ. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. բծերը հանելու միջոցներ. բծերը 
հանելու ժելեր. բծերը հանելու պատիճներ. 
փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման 
համար) լվացքի համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու 
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. հարդարանքի կաթ. հեշտոցային 
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ 
հոտազերծման համար. սպիտակեցնող ժելեր 
ատամների համար. փրփուր սափրվելու համար. 
փրփուր սափրվելուց հետո օգտագործելու 
համար. փրփուր լոգանքի համար. հոտազերծող 
հեղուկացիր. կենցաղային քիմիական 
գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի համար. 
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ավտոմեքենաների մակերևույթի ողորկման 

համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
սպիտակեցնող փոշի ատամների համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. մանկական սնունդ. նյութեր 
ատամնալցման համար. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչաց-
ման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ.

դաս 16. թուղթ. քարտեր. կատալոգներ. 
գծագրական տախտակներ. ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). գործվածք 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ. թղթե 
թաշկինակներ. թղթից կամ ստվարաթղթից 
պիտակներ. փաթեթավորման օսլայած նյութեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավոր-
ման (միջադրման, խծուծման) նյութեր. 
պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր փաթե-
թա վորման կամ կշռաբաշխման համար. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
զուգարանի թուղթ. թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար. գրամեքենաների ժապավեններ. 
փաթեթավորման թուղթ.

դաս 35. արտահանման գործակա-
լությունների ծառայություններ. գովազդ. 
ապրանքների բաշխման (դիստրիբուցիայի) 
կառավարում երրորդ անձանց համար.

դաս 39. ապրանքների փաթեթավորում 
և պահպանում. տրանսպորտային 
փոխադրումներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190075  (111) 28972
(220) 18.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 18.01.2029
(730) «Լեքսիքլ թեքնոլըջիզ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց 28/1 14, AM 
(442) 01.02.2019
(540)  
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (PANTONE 2735 C RGB 46 0 139 HEX/
HTML 2E008B CMYK 97 100 0 4) և կարմիր 
(PANTONE Warm Red C RGB 249 66 58 HEX/
HTML F9423A CMYK 0 83 80 0) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. գրպանի էլեկտրոնային բառա-
րաններ.

դաս 16. բառարաններ.
դաս 41. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 

առցանց հրապարակումներով ապահովում.  
էլեկտրոնային բառարանների հրատարակում:

____________________

(210) 20190080 (111) 28973
(220) 21.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 21.01.2029
(730) «Սիմաո» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 48, բն. 
48, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

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

դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20190081  (111) 28974
(220) 21.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 21.01.2029
(730) Նազիկ Սարգսյան, Երևան, Ավետ 
Ավետիսյան 63, բն. 28, AM 

(442) 01.02.2019
(540)  

(526) «aesthetic Beauty Zone» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20190084 (111) 28975
(220) 21.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 21.01.2029
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք 

քաղցկեղի կանխարգելման և բուժման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190085 (111) 28976
(220) 21.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 21.01.2029
(730) Սանոֆի Բայոթեքնոլըջի, FR 
(442) 01.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
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(210) 20190086 (111) 28977
(220) 21.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 21.01.2029
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 01.02.2019
(310) 88053768   (320) 26.07.2018   (330) US
(540)  

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20190089 (111) 28978
(220) 21.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 21.01.2029
(730) «ԱՌ.ՔԵՅ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12 
շենք, բնակարան 14, AM 
(442) 01.02.2019
(540)  

(526) «By» գրառումը, երաժշտական նշանները և 
արաբերեն գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190096 (111) 28979
(220) 23.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 23.01.2029

(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, այդ թվում՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի). օղի, այդ թվում՝ մրգային:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190097 (111) 28980
(220) 23.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 23.01.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, այդ թվում՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի). օղի, այդ թվում՝ մրգային:  
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190098 (111) 28981
(220) 23.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 23.01.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-

թյամբ գարեջրի, այդ թվում՝ հայկական կոնյակ 
(բրենդի). օղի, այդ թվում՝ մրգային: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190117  (111) 28982
(220) 24.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 24.01.2029
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190123  (111) 28983
(220) 25.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 25.01.2029
(730) Վլադիմիր Դանիելյան, ք. Էջմիածին, 
Վազգեն Առաջինի 48ա, բն. 29, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 35. տվյալներ գործարարական 

գործառնությունների մասին. առևտրային 
տեղեկա տվության գործակալություն ների 
ծա ռա յու թյուն ներ. հաշվետվությունների 
կազմում հաշիվների վերաբերյալ. հետա-
զոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 

վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. տեղեկատվության կանոնա-
կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
որոնում համա կարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների առևտրա-
յին (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություն-
ներ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում.

դաս 36. միջնորդային գործունեություն. 
ապահովագրման միջնորդություն. ճամփոր-
դական վճարագրերի թողարկում. սպա-
սարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
միջնորդային ծառայություններ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց.

դաս 42. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայություն (SaaS). տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում արտաքին (աութսորս) 
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ծառայությունների տրամադրում. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային 
ապահովման հրատարակման շրջանակներում. 
հարթակ որպես ծառայություն (PaaS)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190140  (111) 28984
(220) 30.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 30.01.2029
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 
նահանգ, US 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 29. թեթև նախուտեստներ մրգերի 

հիմքով. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
սոխի օղակներ. մշակված մրգերից 
կոմպոզիցիաներ. բանջարեղենի պահածո-
ներ. մրգային պահածոներ. կրոկետներ. 
պահածոյացված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. 
մշակված ընկույզներ. մշակված սերմեր. 
արևածաղկի մշակված սերմեր. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. կարտոֆիլի չիպսեր. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
մրգային չիպսեր.

դաս 30. հացահատիկային սալիկներ. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. չորահաց. բրնձի 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. աղացած 
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. 

բրնձային բլիթներ. թխվածքաբլիթ. չոր 
թխվածքա բլիթ. հացահատիկային արտա-
դրանք. մթերք վարսակի հիմքով. հաց. 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
եգիպտացորենի փաթիլներ. վարսակի 
փաթիլներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ)։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190142  (111) 28985
(220) 30.01.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 30.01.2029
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 7. ջրի էլեկտրական պոմպեր.
դաս 11. գազով ջրատաքացուցիչ. գազի 

կաթսա. ջեռուցման մարտկոց:
____________________

(210) 20190175  (111) 28986
(220) 04.02.2019 (151) 29.05.2019
   (181) 04.02.2029
(730) Ռաֆիկ Արամի Մխիթարյան, Երևան, 
Խաչատրյան փ. 12, բն. 61, AM 
(442) 18.02.2019
(540)  

(511) 
դաս 3. օծանելիք:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 5062  13.05.2029 ՍիԻԴիՍի Ինթըրնեյշընըլ ՍՓ. Զ Օ.Օ., PL

 5110  15.03.2029 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

 5258  01.07.2029 Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

 5301  20.05.2029 Ուորնեքոու Ու. Ս., Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 5353  19.07.2029 Շիսեիդո Քամփնի, ԼԹԴ., JP

 5595  13.05.2029 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

 5596  13.05.2029 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

 5597  13.05.2029 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

 5598  13.05.2029 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

 5599  13.05.2029 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

 5786  28.02.2030 Յուրոփիըն Թբեքոու Ինք., LB

 14603  21.07.2029 «Դոստ Ինթերնեյշընըլ» ՍՊԸ, Երևան, Արտաշիսյան 89, AM

 14752  28.04.2029 «Էրեբունի-պլազա» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, AM

 14881  22.04.2029 Մայքրո-Սթար Ինթերնեյշնլ Քո., Լթդ., CN

 14930  07.08.2029 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, AM

 15392  22.05.2029 ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

 15403  21.07.2029 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

 15404  21.07.2029 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

 15405  21.07.2029 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

 15407  21.07.2029 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

 15871  02.10.2029 Ռինաիի Կաբուշիկի Կաիշա (ոլսո Թրեյդինգ աս Ռինաիի քորփորեյշն), JP

(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

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01M 1/00           3296  A

A21D 8/00           3297  A

A23G 3/00           3298 A

A61F 5/00            3299 A

A61N 1/00            3300 A

G02C7/00            3301  A

A23C 9/00           553  U
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СООБЩЕНИЯ
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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 2222
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 836513
73 (1) Լիցենզատու  Կոնսիտեքս Ս.Ա., Via Lav-
aggio 16, CH-6850 Mendrisio, CH
73 (2) Լիցենզառու  Զեթ ընդ Էյ ՍՊԸ, Երևան, 
Ավան 4-րդ փող., շենք 19, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը լիցենզիայի գործո-
ղության ժամկետը տրված է 30.04.2019թ.-ից 
մինչև 30.04.2021թ. ժամանակահատվածի  
համար:
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 
                                           Հանրապետություն
Գրանցված է                        10.05.2019

____________________

Գրանցում No 2223
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14488
73 (1) Իրավատեր  Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի 
մարզ, գյուղ Լենուղի, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մակար 
Պետրոսյան, Երևան, Մոսկովյան 8, բն. 37, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        13.05.2019

____________________

Գրանցում No 2224
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28545, 28428
73 (1) Իրավատեր  Գևորգ Պապիկյան, Երևան, 
Քաջազնունու 2 շ., բն. 37, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սմարթ 
կրեդիտ. ՈՒՎԿ ՍՊԸ, Երևան, Հրաչյա Քոչար 
27, 55 ոչ բնակելի տարածք, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի

Հանրապետություն
Գրանցված է                        13.05.2019

____________________

Գրանցում No 2225
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 20811
73 (1) Իրավատեր  «Էնի ռոուզ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ալեք Մանուկյան 8-րդ շ., բն. 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Խաչատրյան 
Տաթևիկ , ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 28շ., 
բն. 21, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          14.05.2019

____________________

Գրանցում No 2226
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 15293, 15295, 15296, 
15297, 15298, 15299, 15435, 17820, 17821, 
17822, 17823, 17836, 17881, 17882, 17983, 
18185, 18186, 18187, 18188, 18189, 20869, 
22804, 22805
73 (1) Իրավատեր  «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Խորենացու 45, բն. 52, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
«Ֆարմէքսկլյուզիվ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 3, 
բն. 81, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          16.05.2019

____________________
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Գրանցում No 2227
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26368
73 (1) Իրավատեր   «Սոֆտարտ» ՍՊԸ, 
Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 48, բն. 45
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԷՅՋ Գրուպ» 
ՍՊԸ , ՀՀ, ք. Երևան, Անդրանիկի 109 շ., բն. 
13, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        20.05.2019

____________________

Գրանցում No 2228
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 567461
73 (1) Լիցենզատու  ԼԻԿՎԻ ՄՈԼԻ ԳմբՀ, Jerg-
Wieland-Strasse 4, 89081 ULM, DE
73 (2) Լիցենզառու  ԲԻՏԱ Թրեյդինգ ԳմբՀ, 
Martin-Buber-Str. 12, 14163 Berlin, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      10.05.2022
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         20.05.2019

____________________
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

     232U            02.11.2018
     459U            03.11.2018

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2356                  11.11.2018
3168         15.11.2018
3179         19.11.2018

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   82S                  12.11.2013
   97S          14.11.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2019.01 (11) 3296 (13) A
A01M 1/00

(21) AM20190030 (22) 22.02.2019
(72) Гагик Нерсисян (AM), Армануш Аракелян (AM), 
Левон Нерсисян (AM), Мариам Геворгян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Шуши, Ашот Бекори 4 (AM), ЗАО 
“Институт водных проблем и гидротехники 
имени академика И.В. Егиазарова”, 0047, 
Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для борьбы с насекомыми
(57) Изобретение относится к средствам для 
борьбы с насекомыми. 

Средство содержит следующие 
компоненты, мас.%: масло базилика - 5,0- 
10,0; эфирное  масло полыни веничной - 9,0-
13,0; эфирное  масло лавровый - 10,0-15,0; 
эфирное  масло чабреца - 10,0-15,0; эфирное 
масло мяты - 10,0-15,0; эфирное  масло полыни 
горькой - 9,0-13,0; эфирное  масло базилика - 
9,0-14,0 и этиловый спирт - остальное.  

Получено высокоэффективное профилак-
тическое и лечебное средство для борьбы с 
насекомыми.

____________________

(51) 2019.01  (11) 3297 (13) A
A21D 8/00

(21) AM20190027 (22) 22.02.2019
(72) Варсеник Аветисян (AM), Арамаис Мкртчян 
(AM) 
(73) Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, Гераци 
14/4 (AM), Арамаис Мкртчян, 0001, Ереван, 
Саят-Нова 25, кв. 32 (AM) 
(54) Способ производства хлебобулочных 
изделий
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к производству 
хлебобулочных изделий с использованием 
пищевых добавок функционального назна че-
ния, согласно которому 6-7% от количества муки 
добавляют пищевую добавку функционального 
назначения, которая представляет собой 
высушенную лиофилизированную порошко-
образную массу с плодовых отходов 

производства фруктово-плодовых алкогольных 
напитков или осветленных соков, мякоть тыквы 
и лецитин подсолнечный, причем  комплекс 
пищевых добавок добавляют при температуре 
40-42°С в виде водного раствора  в массовом 
соотношении воды и пищевых добавок - 7:1.

Расширяется ассортимент хлебобулочных 
изделий функционального назначения. 

____________________

(51) 2019.01
A23G 3/00

(11) 3298 (13) A
(21) AM20190028 (22) 22.02.2019
(72) Варсеник Аветисян (AM), Арамаис Мкртчян (AM) 
(73) Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, Гераци 
14/4 (AM), Арамаис Мкртчян, 0001, Ереван, 
Саят-Нова 25, кв. 32 (AM) 
(54) Способ приготовления шоколада
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к производству 
шоколада функционального назначения, 
согласно которому перемешивают какао 
тертое, какао масло, лецитин, высушенную 
методом сублимации лиофилизированную 
порошкообразную массу с плодовых отходов 
производства фруктово-плодовых алкогольных 
напитков или осветленных соков, а в качестве 
подслащивающего компонента порошок 
эритритола, причем порошкообразную массу 
и порошок эритритола берут в массовом 
соотношении 1: 0,4, после чего сформируют 
массу. 

Смесь сухой лиофилизированной порошко-
образной массы с плодовых отходов произ-
водства фруктово-плодовых алкогольных 
напитков или осветленных соков и смесь 
порошка эритритола составляет 48-52% от 
общего веса шоколада, причем в качестве 
фрукта преимущественно используют абрикос, 
сливу, персик, айву, вишню, грушу или яблоко, 
а в качестве ягод- ежевику, клубнику, землянику 
или малину. 

Расширяется ассортимент шоколада 
функционального назначения, 3 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2019.01 (11) 3299 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20190018 (22) 12.02.2019
(72) Сарик Казарян (AM), Микаел Арутюнян 
(AM), Юрий Саркисян (AM), Сергей Шагинян 
(AM), Нарек Закарян (AM), Бабкен Шахазизян 
(AM) 
(73) Нарек Закарян, 3601, Марз Вайоц Дзор, г. 
Ехегнадзор, ул. Микояна 12, кв. 20 (AM) 
(54) Многоцелевой экзоскелетон
(57) Изобретение относится к реабилитацион ной 
технике, в частности, к портативным мобиль ным 
устройствам, способствующим двигательным 
функциям человека и их восстановлению.

Многоцелевой экзоскелетон имеет 
поясничные, бедренные и голенные телеско-
пические звенья, которые соединяются друг 
с другом тазобедренными и коленными 
шарнирами, а также механизм регулировния 
усилия с бедренным упругим элементом, 
расположенным в бедренном телескопическом 
звене и прикрепленным к нему одним концом. 
Механизм регулирования усилия имеет диск-
регулятор усилия, вращающую его рукоятку 
и внешний защитный диск. Экзоскелетон 
также имеет коленный упругий элемент, 
прикрепленный одним концом к голенному, 
другим к бедренному звену, дополнительное 
звено, которое шарнирами прикреплено одним 
концом к голенному, другим к поясничному 
звену. На конце бедренного телескопического 
звена прикреплены направляющие ролики. 
Бедренный упругий элемент соединен с 
регулятором усилия с помощью троса, 
проходящего через направляющие ролики.

Расширяются возможности движения 
коленных и тазобедренных суставов при ходьбе 
и приседании человека, 2 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3300 (13) A

A61N 1/00
(21) AM20190004 (22) 23.01.2019
(72) Олег Петросян (AM), Лилит Хачикян (AM) 

(73) Олег Петросян, 0033, Ереван, Овсепа 
Эмина 5, кв. 52 (AM), Лилит Хачикян, 0019, 
Ереван, пр. Баграмяна 56, кв. 17 (AM) 
(54) Устройство для восстановления жизне-
способности биологических тканей
(57) Изобретение относится к области 
биомедицинской техники и может быть 
использовано для восстановления жизне-
способности биологических тканей с помощью 
электростимуляции.

Устройство содержит микроконтроллер 
управления, блок монитора и пульта 
управления, блок параллельного интерфейса, 
дешифратор, блок для измерения импеданса 
контакта электрод-кожа, блок для получения 
сигналов восстановления жизнеспособности 
биологических тканей, блок модуляции, блок 
для коммутации модулированных сигналов и 
два канала, каждый из которых содержит блок 
для контроля и управления напряжения и тока, 
усилитель и блок электродов. Микроконтроллер 
подключен к блокам монитора и пульта 
управления, интерфейса, для контроля и 
управления напряжения и тока, для получения 
сигналов восстановления жизнеспособности 
биологических тканей, модуляции, для измерения 
импеданса и к дешифратору. Блок для получения 
сигналов восстановления жизнеспособности 
биологических тканей подключен также к 
усилителю. Блок для контроля и управления 
напряжения и тока подключен также к 
блоку модуляции и к блоку для коммутации 
модулированных сигналов, подключенному 
к усилителю. Усилитель подключен также к 
блоку электродов, подключенному к блоку для 
измерения импеданса.

Расширяются функциональные возмож-
ности устройства, 2 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3301 (13) A
G02C7/00

(21) AM20190022 (22) 19.02.2019
(72) Армен Балаян (AM) 
(73) Армен Балаян, 0089,  Ереван, Джрвеж 
район Маяк д. 31, кв. 31 (AM) 
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(54) Солнцезащитные очки
(57) Изобретение относится к визуальным 
приборам, в частности, к очкам и может быть 
использовано в производстве солнцезащитных 
очков.

Солнцезащитные очки имеют вставленные 
в оправу  прозрачные  элементы, каждый из 
которых имеет светлый и тёмный  сегмент.
Контур светлого сегмента определён контуром 
взаимопокрывающих поверхностей, полученных 
в результате фокусного сопоставления контуров 
полей зрения двух глаз, а светопроницаемость 
в два раза больше светопроницаемости тёмного  
сегмента. Прозрачные элементы могут быть 
из стекла, фарфора или органического стекла, 
контур которых выполнен как минимум  в виде 
границы поля зрения здорового глаза человека.     

Обеспечивается равное тонирование 
общего поля зрения, 7 ил.

____________________



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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№ 06/1 
03 .06 . 20 19

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2019.01  (11) 553 (13) U
A23C 9/00

(21) AM20190031U (22) 25.02.2019
(72) Зорак Апресян (AM) 
(73) Зорак Апресян, 0039, Ереван, Арташисян 
37, кв. 22 (AM) 
(54) Напиток
(57) Полезная модель  относится к пищевой 
промышленности, в частности, к напиткам.

Напиток содержит  следующие компоненты, 
мас.%:  эфирное масло базилика - 0,05-15,0; 
спиртовая и/или водная  настойка базилика 
-  0,05-17,0, порошок  медовой травы   - 0,005-
11,0 и вода -  остальное.

Расширяется ассортимент напитков.
____________________

Сведения о выданных патентах



78

ՄԱՍ 1
 

78

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№06/1

03 .06 . 20 19

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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