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

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

(51) 2017.01 (11) 3136 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20170066 (22) 27.04.2017
(72) Նինա Հակոբյան (AM), Բաբկեն 
Շահազիզյան (AM), Նարեկ Զաքարյան (AM), 
Միքայել Հարությունյան (AM) 
(73) Բաբկեն Հրաչյայի Շահազիզյան, 0010, 
Երևան, Ե. Կողբացի 2ա, բն. 73 (AM) 
(54) Կարգավորվող անկյամբ էկզոսկելե-
տոն
(57) Գյուտը վերաբերում է մարդու հոդերի 
գործառույթները վերականգնող սարքերին, 
մասնավորապես՝  էկզոսկելետոններին:

Կարգավորվող անկյամբ էկզոսկելետոնն 
ունի շարժական և հիմքային հարթակներ, 
հարթակներն իրար միացնող տարրեր, ընդ 
որում շարժական հարթակը միացված է 
հոդը կազմող սեգմենտներից մեկին, իսկ 
հիմքայինը՝ մյուսին: Միացնող տարրերն 
իրականացված են զուգահեռ տեղակայված 
կառավարվող կոշտության էլեկտրաակտիվ 
պոլիմերմետաղական ակտուատորների և 
առաձգական խողովակների տեսքով, ընդ 
որում յուրաքանչյուր հարթակ իր միջնամասում 
ունի խոռոչ:

Ընդլայնվում է սարքի օգտագործման 
հնարավորությունները, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3137 (13) A
E21C41/00

(21) AM20170073 (22) 16.05.2017
(72) Սահակ Արզումանյան (AM), Լևոն 
Մանուկյան (AM), Լուսինե Բալասանյան (AM), 
Գենադի Ղազարյան (AM) 

(73) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 
0010, Երևան, Խանջյան 19 (AM) 
(54) Օգտակար հանածոների հանքա-
վայրերի բաց մշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է լեռնային 
արդյունաբերությանը և կարող է օգտագործվել 
լեռնատեխնիկական բարդ պայմաններում, 
մասնավորապես՝ տեկտոնական խզվածքի 
առկայության պայմաններում օգտակար 
հանածոների հանքավայրերի բաց եղանակով 
մշակման ժամանակ:

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 
բաց մշակման եղանակի համաձայն խզվածքին 
հարող բացահանքի աշխատանքային կողի 
բարձրությամբ ձևավորում են բնազանգված 
հենապատ, հանքամարմինը հանում են 
հանքաստիճաններով, հանված լեռնային 
զանգվածը տեղափոխում են աշխատանքային 
հարթակներով  և գրավիտացիոն ուժի 
ազդեցության տակ թողանցում են 
բնազանգվածի հենապատի վրա ձևավորված 
հավաքող ու մայրուղային հանքաթեքատներով՝ 
մինչև հենապատի հիմքի կենտրոնում 
տեղակայված հանքիջանցք կուտակարան: 
Բնազանգված հենապատը ձևավորում են 
հատած բուրգի տեսքով, իսկ հավաքող 
հանքաթեքատների և աշխատանքային 
հարթակների միջև տրանսպորտային կապի 
իրականացման համար բուրգի կողային 
նիստերի մակերևույթների վրա ձևավորում են 
ավտոճանապարհներ:

Ապահովվում է բացահանքի շահագործման 
անվտանգությունը, 2 նկ.:

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

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

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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ

9

ՄԱՍ 1

9

№ 09/2   1 5 .09 . 20 17

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2017.01 (11) 494 (13) U
A63F 3/00

(21) AM20170014U (22) 17.02.2017
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM) 
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն. 14 (AM) 
(54) Շախմատ
(57) Շախմատն ունի 64 վանդակների 
(8x8) բաժանված խաղադաշտ ունեցող 
խաղատախտակ և տվյալ խաղադաշտում 
տեղակայվող շախմատային խաղաքարերի 
երկու հավաքածու:

Խաղատախտակի կիսատախտակներից 
յուրաքանչյուրը  կազմված  է հոդակապերով 
իրար միակցված երկու հատվածամասերից, 
որոնք ծալված դիրքում կազմում են 
խաղաքարերը պահելու տուփեր: Յուրաքանչյուր 
տուփի մեկ հատվածամասի ներքին եզրամասին 
ամրակցված է երկաթյա թիթեղ, իսկ 
յուրաքանչյուր տուփի մյուս հատվածամասին 

համապատասխան եզրամասի վրա՝ 
մագնիսներ:

Իրականացման մեկ տարբերակում 
յուրաքանչյուր հավաքածուն ունի վեց ֆիգուր, 
երկու «Հեծյալ Փիղ» անվանումով ֆիգուր, 
որոնք զբաղեցնում են խաղատախտակի վրա 
երկու «Փիղ» ֆիգուրների սկզբնական դիրքերը, 
և ութ «զինվոր»:

Իրականացման մյուս տարբերակում 
յուրաքանչյուր հավաքածուն ունի հինգ ֆիգուր,  
երկու «Հեծյալ Փիղ» անվանումով  ֆիգուր, որոնք 
զբաղեցնում են խաղատախտակի վրա երկու 
«Փիղ» ֆիգուրների սկզբնական դիրքերը, մեկ  
«Հեծյալ Թագուհի» ֆիգուր, որը զբաղեցնում է 
խաղատախտակի վրա  «Թագուհի» ֆիգուրի 
սկզբնական դիրքը, և ութ «զինվոր»:

Պարզեցվում է շախմատային խաղա-
տախտակի տեղափոխման հնարավորությունը, 
12 նկ.։

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20140142  (111) 26356
(220) 07.02.2014 (151) 11.09.2017
   (181) 07.02.2024
(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) Բացի «Dabur» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 3. մազերի յուղ, մազերի խնամքի 
միջոցներ, մազերի քսուքներ և կոսմետիկական 
միջոցներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20160822  (111) 26357
(220) 28.06.2016 (151) 11.09.2017
   (181) 28.06.2026

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 
8, բն. 1, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական  
նպատակների համար, մանկական 
սնունդ,  սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20161000  (111) 26358
(220) 03.08.2016 (151) 11.09.2017
   (181) 03.08.2026
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(526) «DISTILLERY» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 35. խանութների ծառայություններ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161143  (111) 26359
(220) 05.09.2016 (151) 11.09.2017
   (181) 05.09.2026
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(730) Ֆոր Սիզնս Հոթելս (Բարբադոս) Լթդ, BB 
(442) 16.03.2017
(310) 16055747   (320) 03.03.2016   (330) CO
(540) 

(511) 
դաս 36. բնակարանների, կոնդոմինիում-

ների, «թայմշեր» սեփականության, առևտրային 
(կոմերցիոն) նշանակության շինությունների, 
առևտրի կենտրոնների և զվարճաառևտրային 
համալիրների (մոլերի), ցանկացած տեսակի 
անշարժ գույքի և դրանց համար նախատեսված 
տարածքների և հարմարությունների առք, 
վաճառք, ֆինանասավորում, կառավարում, 
շահագործում, վարձակալություն, առաջ-
խաղացում և միջնորդային գործունեություն. 
անշարժ գույքի, այդ թվում՝ «թայմշեր» 
սեփականության փոխանակման հետ կապված 
ծառայություններ.

դաս 43. հյուրանոցային և հանգստա-
վայրերի ծառայություններ, տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում, ռեստորանների և բարերի 
ծառայություններ, սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), հանդիսավոր ճաշկերույթների 
սպասարկման ծառայություններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

_____________________

(210) 20161221  (111) 26360
(220) 16.09.2016 (151) 11.09.2017
   (181) 16.09.2026
(730) «Ստարտափ Արմենիա» գիտակրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փողոց, շենք 
10, բն. 8, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «START UP»,  «ARMENIA» և «FOUNDATION» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:

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

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161705  (111) 26361
(220) 29.12.2016 (151) 11.09.2017
   (181) 29.12.2026
(730) «Ռուբֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Նար Դոսի փ., 
տուն 2, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

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

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161706  (111) 26362
(220) 29.12.2016 (151) 11.09.2017
   (181) 29.12.2026
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(730) «Ռուբֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Նար Դոսի փ., 
տուն 2, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170105  (111) 26363
(220) 30.01.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 30.01.2027
(730) «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 15.05.2017

(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ (տարա).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ 
_____________________

(210) 20170128  (111) 26364
(220) 01.02.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 01.02.2027
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գործական հասարակական կազմա կեր-
պություն, Երևան, Հյուսիսային պող. 1, Նորդ 
բիզնես կենտրոն, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 
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(526) «PARADIPLOMACY» բառը 38-րդ, 41-րդ 
և 45-րդ դասերի համար ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

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

_____________________

(210) 20170199  (111) 26365
(220) 13.02.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 13.02.2027
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. ամինաթթուներ բժշկական 

նպա տակների համար. ցավազրկողներ. 
անզգայացնող միջոցներ. հակաբիոտիկներ. 
հականեխիչներ. լրացված ճամփորդական 

դեղատուփեր. առաջին օգնության լրացված 
դեղատուփեր. մանրէասպաններ. բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. բիոցիդներ. բրոմ դեղագործական 
նպատակների համար. պատվաստանյութեր. 
դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
իմունախթանիչներ. դեղապատիճներ. 
պատիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն կանգնեցնող մատիտներ. 
մատիտներ գլխացավի դեմ.  թթուներ 
դեղագործական նպատակների համար. դեղերով 
տոգորված կոնֆետներ. սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար. կպչուն 
սպեղանիներ. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բուժիչ յուղեր. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
միքստուրաներ. բուժիչ օճառներ. բժշկական 
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով 
չորացրած միս.  դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. դեղաթուրմեր. 
թուրմեր բժշկական նպատակների համար. 
նուտրիցևտիկ պատրաստուկներ թերապևտիկ 
կամ բժշկական նպատակներով.  պաստեղներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
բժշկական շրթնաքսուքներ. վիտամինային 
պատրաստուկներ. արյուն կանգնեցնող 
(արյունարգել) միջոցներ. լոգանքների 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ. ֆիտոթերապևտիկ պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական նպատակներին 
հարմարեցված համասեռ սնունդ. բժշկական 
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով 
չորացրած սնունդ. ծամոն բժշկական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. բժշկական մոմեր 
(դեղամոմեր). օշարակներ դեղագործական 
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նպատակների համար. քսուքներ բժշկական 
նպատակների համար. քնաբերներ. աղեր 
բժշկական նպատակների համար. օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
կապակցող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը 
մաքրող միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
ցավամոքիչ միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ). 
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. նյար-
դերն ամրապնդող միջոցներ. շիճուկներ. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. նախապես լցված 
ներարկիչներ բժշկական նպատակներով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170360  (111) 26366
(220) 14.03.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 14.03.2027
(730) «Աբգար հինգերորդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 2, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-

մա կերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20170369  (111) 26367
(220) 15.03.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 15.03.2027

(730) «Մտեխ» ՍՊԸ, Երևան, Դրոյի 18, բն. 38, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «GAMING PC & ACCESSORIES» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20170413  (111) 26368
(220) 27.03.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 27.03.2027
(730) «Սոֆտարտ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 48, բն. 45, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 16. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ, 
զուգարանի թուղթ:

_____________________

(210) 20170416  (111) 26369
(220) 28.03.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 28.03.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես 
Սարդարյան, Երևան, Մամիկոնյանց 29-45, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

( 5 2 6 ) «SILVER» 
բառն ինքնուրույն պահպանու թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170418  (111) 26370
(220) 28.03.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 28.03.2027
(730) Նելլի Դավթյան, Երևան, Քոչարյան 6, բն. 
32, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և դրանց հետ կապված հետա   -
զոտություններ և մշակումներ. արդյունա  բե-
րական վերլուծումների և հետազո   տությունների 
ծառայություններ. համա կարգչային ապա-
րատների և ծրագրային ապահով ման մշակում 
և զարգացում:

_____________________

(210) 20170424  (111) 26371
(220) 29.03.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 29.03.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ։

_____________________
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(210) 20170458 (111) 26372
(220) 03.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 03.04.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20170478  (111) 26373
(220) 10.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 10.04.2027
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Վարշավյան 
2/1, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «ԱՌՈՂՋԱՐԱՆ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց ոսկեգույն, շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170490  (111) 26374
(220) 11.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 11.04.2027

(730) «Պաս Առտ Գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտն, 
ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու 78/43, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170491  (111) 26375
(220) 11.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 11.04.2027
(730) «Պաս Առտ Գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտն, 
ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու 78/43, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170495  (111) 26376
(220) 13.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 13.04.2027
(730) «Ռեջինոքս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
37, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20170496  (111) 26377
(220) 13.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 13.04.2027
(730) «Էկոնոմիկա և իրավունք տեղեկատվա-
կան հետազոտական կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, 
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24 դ., AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20170518  (111) 26378
(220) 19.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 19.04.2027
(730) «ԷԳԱ» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչարի 13, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 40. օֆսեթ տպագրություն:

_____________________

(210) 20170519  (111) 26379
(220) 19.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 19.04.2027
(730) «Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիա» ՍՊԸ, 
Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Աղայան փ., տուն 26, AM 

(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20170521  (111) 26380
(220) 19.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 19.04.2027
(730) «Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնամիքս» 
ՍՊԸ, Երևան, Հ. Հակոբյան 3, աջ մասնաշենք, 
4-րդ հարկ, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(526) «ECO» և «PAD» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). գրասենյակային բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). պոկովի թերթերով բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր):
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170522  (111) 26381
(220) 19.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 19.04.2027
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Արարատյան զանգվ., շ.19/21, AM 
(442) 01.06.2017
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(540) 

(511) 
դաս 29. կոմպոտներ, մարինացված բան-

ջա րեղեն, մուրաբա, պահածոյացված բան-
ջարեղեն.

դաս 32. ոչ գազավորված հյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20170541  (111) 26382
(220) 21.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 21.04.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ջուլիետա 
Նազարյան, Երևան, Էրեբունի 1-ին նրբ., տուն 
64, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «STATIONERY» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մոխրագույն, դեղին և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. գրենական պիտույքներ.
դաս 35. գրենական պիտույքների, 

խաղալիքների և խաղերի վաճառք:
_____________________

(210) 20170542  (111) 26383
(220) 21.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 21.04.2027
(730) «Լաս պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Չելյուսկինցիների 9, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «print» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բորդո, բաց և մուգ կարմիր, բաց և մուգ դեղին 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. կազմարարական 
աշխատանքներ. կատալոգներ, պարբե-
րականներ, ամսագրեր, պիտակներ.

դաս 40. այցեքարտերի, թռուցիկների և 
բուկլետների տպագրություն:

_____________________

(210) 20170546  (111) 26384
(220) 21.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 21.04.2027
(730) «Պաս Առտ Գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտն, 
ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու 78/43, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

15 .09 . 20 17

(210) 20170559  (111) 26385
(220) 26.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 26.04.2027
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք:

_____________________

(210) 20170560  (111) 26386
(220) 26.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 26.04.2027
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք: 

_____________________

(210) 20170561  (111) 26387
(220) 26.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 26.04.2027
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք: 

_____________________

(210) 20170573  (111) 26388
(220) 27.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 27.04.2027

(730) «Ագաթ դենթլ» ՍՊԸ, Երևան, Ռուսթավելի 
55, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «Dental» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20170574  (111) 26389
(220) 27.04.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 27.04.2027
(730) Էդգար Խանզադյան, Երևան, Կիևյան 4/3, 
բն. 31, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

դաս 41. զվարճություններ. դիսկոտեկների 
ծառայություններ, պարահանդեսների կազ-
մա կերպում, հանգստի կազմակերպում, 
համերգների կազմակերպում և անցկացում, 
կարաոկե ծառայություններ, զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար, ժամանցի, 
զվարճությունների ծառայություններ, ակումբ-
ների ծառայություններ (զվարճանքի ու 
ժամանցի), շոու ծրագրեր.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. խորտկա-
րանների ծառայություններ, սրճարանների 
ծառայություններ, նախաճաշարանների ծառա-
յություններ, ռեստորանների ծառայություններ, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ, ճաշարանների ծառայություններ, 
բարերի ծառայություններ, սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում:
(740) Վանիկ Մարգարյան

_____________________

(210) 20170590  (111) 26390
(220) 02.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 02.05.2027
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «projects» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170595  (111) 26391
(220) 03.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 03.05.2027
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2017

(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք:

_____________________

(210) 20170610  (111) 26392
(220) 03.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 03.05.2027
(730) «ԹիԷմՋի» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Հովհաննիսյան 27/3, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20170637  (111) 26393
(220) 05.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 05.05.2027
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170638 (111) 26394
(220) 05.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 05.05.2027
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170639  (111) 26395
(220) 05.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 05.05.2027
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170640  (111) 26396
(220) 05.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 05.05.2027
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170641  (111) 26397
(220) 05.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 05.05.2027
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդ-
կանց և կենդանիների համար. սպեղանա լա-
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

_____________________

(210) 20170644  (111) 26398
(220) 06.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 06.05.2027
(730) «Սարաֆյան» ՍՊԸ, ք. Էջմիածին, Բաղ-
րամյան 24/40, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________

(210) 20170647  (111) 26399
(220) 10.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 10.05.2027
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
_____________________

(210) 20170648 (111) 26400
(220) 10.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 10.05.2027
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
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(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
_____________________

(210) 20170649  (111) 26401
(220) 10.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 10.05.2027
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
_____________________

(210) 20170650  (111) 26402
(220) 10.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 10.05.2027
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 
_____________________

(210) 20170651  (111) 26403
(220) 10.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 10.05.2027

(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
_____________________

(210) 20170664  (111) 26404
(220) 11.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 11.05.2027
(730) «Պրոֆպանել» ՍՊԸ, ք. Չարենցավան, 
6-րդ թաղ., 5-րդ շ., բն. 35, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 9. ֆոտովոլտայիկ արևային վահանակ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Հասմիկ Քեռյան

_____________________

(210) 20170686 (111) 26405
(220) 12.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 12.05.2027
(730) Նունե Մանուկյան, Երևան, Վրացական 
21, բն. 60, AMՄերի Բադալյան, Երևան, 
Մանանդյան 25Ա, բն. 17, AM 
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(442) 01.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրանարնջագույն (C0, M50, Y80, K0; C0, 
M80, Y60, K0; C11, M100, Y80, K0; C20, M100, 
Y80, K0) և սև (C0, M0, Y0, K100) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող). դանակավոր իրեր, 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ.

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

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 

ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

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

_____________________

(210) 20170689 (111) 26406
(220) 15.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 15.05.2027
(730) Դայմընդ Քուեսթ Լիմիթիդ, VG 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկիներ. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների 
համար. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. ծխագլանակի 
պարկուճների առանց ծխախոտի մասեր. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
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ծխամորճեր. սիգարիլներ. սիգարներ. 
մոխրամաններ. վառիչներ ծխողների համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20170712  (111) 26407
(220) 17.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 17.05.2027
(730) «Այ Փի Էս Սի» քաղաքական և սոցիո-
լոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ 
ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ Անհաղթի 23/6, 6-րդ 
հարկ, ս. 601, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն (RGB: 6.10.16, CMYK: 78.68.61.86), 
բաց մոխրագույն (RGB: 124.124.124, CMYK: 
53.45.45.9), մուգ վարդագույն (RGB: 125.18.41, 
CMYK: 30.100.78.38) գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
ար դյունա բե րական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում:

_____________________

(210) 20170713  (111) 26408
(220) 17.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 17.05.2027

(730) «Այ Փի Էս Սի» քաղաքական և սոցիո-
լոգիական խորհրդատվությունների ինստի-
տուտ ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ Անհաղթի 23/6, 
6-րդ հարկ, ս. 601, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն (RGB: 6.10.16, CMYK: 78.68.61.86), 
բաց մոխրագույն (RGB: 124.124.124, CMYK: 
53.45.45.9), մուգ վարդագույն (RGB: 125.18.41, 
CMYK: 30.100.78.38) գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա բերական վերլուծումների և հետա զոտու-
թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապա հովման 
մշակում և զարգացում: 

_____________________

(210) 20170726  (111) 26409
(220) 18.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 18.05.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

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

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

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

_____________________

(210) 20170728  (111) 26410
(220) 18.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Հայաստանի զարգացման նախա-
ձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

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

_____________________

(210) 20170729  (111) 26411
(220) 18.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Հայաստանի զարգացման նախա-
ձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

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

_____________________

(210) 20170730  (111) 26412
(220) 18.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռ-
նություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 
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(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

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

_____________________

(210) 20170731  (111) 26413
(220) 18.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Հայաստանի զարգացման նախա-
ձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 

ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:  

_____________________

(210) 20170732  (111) 26414
(220) 18.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Հայաստանի զարգացման նախա-
ձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.
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դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում: 

_____________________

(210) 20170733  (111) 26415
(220) 18.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Հայաստանի զարգացման նախա-
ձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:  

_____________________

(210) 20170751  (111) 26416
(220) 20.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 20.05.2027

(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 20, բն.1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170755  (111) 26417
(220) 20.05.2017 (151) 11.09.2017
   (181) 20.05.2027
(730) Խորեն Մանվելի Սուքասյան, Երևան, 
Դավթաշեն 4-րդ թաղ., շ. 2բ, բն. 52, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

_____________________

(210) 20170220  (111) 26418
(220) 15.02.2017 (151) 15.09.2017
   (181) 15.02.2027
(730) «Անի-տեստ» ՓԲԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/4, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «TEST» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:

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

դաս 9. չափիչ սարքեր, ճշգրիտ չափման 
սարքեր:

_____________________

(210) 20170591  (111) 26419
(220) 27.04.2017 (151) 15.09.2017
   (181) 27.04.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Պապիկ-
յան, Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Դուրյան թաղ., 
4-րդ փ., տուն 50/1, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, 
ստոմատոլոգիա:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3628  10.10.2027 Էյսաի Ռ ընդ Դ Մենիջմենթ Քո., Լթդ., JP

3738  10.09.2027 Մեդա ԱԲ, SE

3739  10.09.2027 Մեդա ԱԲ, SE

3740  10.09.2027 Մեդա ԱԲ, SE

3742  10.09.2027 Մեդա ԱԲ, SE

3743  10.09.2027 Մեդա ԱԲ, SE

3805  11.09.2027 Մոլսոն Քուրս Բրյուինգ Քամփնի (ՅուՔեյ) Լիմիթիդ, GB

3923  29.10.2027 Աթլանթիք Ինդասթրիզ, KY

12261  21.02.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

12317  27.04.2027 Փրեմյեր Նյութրիշն Քորփորեյշն, US

12319  02.05.2027 Փրեմյեր Նյութրիշն Քորփորեյշն, US

12582  04.09.2027 «Ար ռադիո միջմայրցամաքային ՍՊԸ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, AM

12586  05.09.2027 «Նոր ոճ «Ա և Ս հանրախանութ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Րաֆֆու 99/1Ա, AM

12593  28.09.2027 «Սմարտդենտ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 22, բն. 160, AM

12711  04.07.2027 Օնի, Ինք., US

12755  24.10.2027 «Արասո» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար 12/1, AM

12827  18.09.2027 Գիլի Հոլդինգ Գրուփ Քո., Լթդ., CN

12986  26.09.2027 Օյ Սինեբրյուխոֆֆ Աբ, FI

12987  26.09.2027 Օյ Սինեբրյուխոֆֆ Աբ, FI

12988  26.09.2027 Օյ Սինեբրյուխոֆֆ Աբ, FI

13276  20.12.2027 Ավենտիսաբ ԷլԷլՍի, US

13966  01.09.2028 Աստեքս Ֆարմասյութիքլս, Ինք., US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

3535

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 09/2

15 .09 . 20 17

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20170816
(220) 01.06.2017
(730) Նավիգատոր Փեյփեր Ֆիգեիրա, Ս.Ա., PT 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, թղթագրենական ապրանքներ, 

ներառյալ տպագրական թուղթ, փոստային թուղթ, 
լուսապատճենահանող թուղթ, ակոսատած թուղթ և 
ծրարներ:

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

(210) 20170817
(220) 01.06.2017
(730) Նավիգատոր Փեյփեր Ֆիգեիրա, Ս.Ա., PT 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, թղթագրենական ապրանքներ, 

ներառյալ տպագրական թուղթ, փոստային թուղթ, 
լուսապատճենահանող թուղթ, ակոսատած թուղթ և 
ծրարներ:

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

(210) 20170967
(220) 28.06.2017
(730) «Սլիիփ Շոփ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամառանոցային 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 40. հագուստի կարում:

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

(210) 20170968
(220) 28.06.2017
(730) «Սլիիփ Շոփ» ՍՊԸ, Երևան, Ամառանոցային 
36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ:

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

(210) 20171026
(220) 07.07.2017
(730) «Տուր ին աուր քանթրի» ՍՊԸ, Երևան, 
Նոր Արեշ, փ. 4, տուն 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործունեություն:

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

(210) 20171032
(220) 10.07.2017
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

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

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

(210) 20171042
(220) 12.07.2017
(730) «Պանացեա» ՍՊԸ, Երևան, Զաքիան 8, 
շինություն 96, AM 
(540) 

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

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

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

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

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

(210) 20171043
(220) 12.07.2017
(730) «Պանացեա» ՍՊԸ, Երևան, Զաքիան 8, 
շինություն 96, AM 
(540) 

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

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

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

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

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

(210) 20171160
(220) 04.08.2017
(730) «Էկլօֆ» ունիվերսալ վարկային կազմա կերպու-
թյուն ՍՊԸ, ք. Էջմիածին, Բաղրամյան 2/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. վարկային գործակալությունների 

ծառայություններ:
--------------

(210) 20171190
(220) 17.08.2017
(730) «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

դրամավարկային գործառնություններ:
--------------
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(210) 20171192
(220) 17.08.2017
(730) Հեղինե Արմենյան, Երևան, 16 թաղամաս, 
շ. 20, բն. 74, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ. 

զվարճությունների կազմա կերպում հյուրերի 
համար. մրցույթների կազմակերպում (ուսում-
նական կամ զվարճալի). ֆիզիկական 
դաստիարա կություն. հանգստի կազմակերպում. 
կրթադաստիարակչական ծառայու թյուններ. 
մարմնա մարզության ուսուցում. ակումբների 
ծառայու թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
(առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ). ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. ֆիթնես-դասերի 
անցկացում. կրկնուսույցի ծառայություններ. 

դաս 44. ծառայություններ արոմաթերապիայի 
ոլորտում, ինքնազարգացման թրեյնինգների 
կազմակերպում, կանանց ինքնազարգացման 
կենտրոնի ծառայություններ. մերսում. հոգեբանների 
ծառայություններ. ծիծաղաթերապիա, երգե-
թերապիա. հոգե-մարմնային թերապիա. լիցքա-
թափման թերապիա. լիցքավորման վարժություններ.

դաս 45. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբների ծառայու-
թյուններ. ամուսնության գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. ոճաբանի խորհրդատվություն 
անձնական զգեստների վերաբերյալ:

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

(210) 20171221
(220) 23.08.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալեքսանդր 
Ղուկասյան Սերյոժայի, ՀՀ Լոռու մարզ, գ. 
Հոբարձի, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. չրեր:

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

(210) 20171222
(220) 23.08.2017
(730) «Մոդուլ 2015» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
ք. Աշտարակ, Երևանյան 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 

սարքավորումների տեղակայում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունա բերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառայու-
թյուններ. համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20171223
(220) 23.08.2017
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

լեյկեմիայի, տարբեր տեսակի քաղցկեղների և 
ավտոիմունային հիվանդությունների բուժման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ, այն է՝ 
ցիտոկին ինհիբիտոր (արգելակող) դեղամիջոցներ. 
իմունային համա կարգը կարգավորող դեղա գործա-
կան պատրաստուկներ:

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

(210) 20171224
(220) 23.08.2017
(730) Վարդան Ասատրյան, Երևան, Փարպեցի 
9բ., բն. 49, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք. 

եթերային յուղեր. ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ.

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

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

(210) 20171226
(220) 24.08.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե 
Ավանեսյան Սանթուրի, Երևան, 0012, Արաբկիր, 
Սունդուկյան 90, բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

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

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

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

(210) 20171227
(220) 24.08.2017
(730) Խաչատուր Սամվելի Բալասանյան, ք. 
Գյումրի, Ախուրյանի խճղ, շ. 2ա, բն. 19, AM 
(540) 

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

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

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

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

(210) 20171228
(220) 24.08.2017
(730) Խաչատուր Սամվելի Բալասանյան, ք. 
Գյումրի, Ախուրյանի խճղ, շ. 2ա, բն. 19, AM 
(540) 

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

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

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

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

(210) 20171229
(220) 24.08.2017
(730) Խաչատուր Սամվելի Բալասանյան, ք. 
Գյումրի, Ախուրյանի խճղ, շ. 2ա, բն. 19, AM 
(540) 

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

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

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

--------------
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(210) 20171230
(220) 24.08.2017
(730) Խաչատուր Սամվելի Բալասանյան, ք. 
Գյումրի, Ախուրյանի խճղ, շ. 2ա, բն. 19, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20171231
(220) 24.08.2017
(730) Խաչատուր Սամվելի Բալասանյան, ք. 
Գյումրի, Ախուրյանի խճղ, շ. 2ա, բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

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

(210) 20171234
(220) 24.08.2017
(730) «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 21, 
11 տարածք, AM 

(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար:

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20171235
(220) 24.08.2017
(730) Ուայթ Սթար Ուոչ ՍԱ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

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

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

(210) 20171236
(220) 25.08.2017
(730) Նելլի Գալոյան, Երևան, Ազատության 1-7, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. մասնավորապես՝ 
դեղատներում մանրածախ առևտուր:

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

(210) 20171237
(220) 25.08.2017
(730) Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի 
և էներգախնայողության հիմնադրամ (ՀՄԴ), 
Երևան, 0010, Պռոշյան 1-ին նրբ., տուն 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազոտություն ների 
ծառայություններ. համա կարգչային ապարատների 
և ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20171239
(220) 28.08.2017
(730) «Էդմոնսի» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 15, 
բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

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

(210) 20171240
(220) 28.08.2017
(730) «Հույս-մոտոր» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական մարտկոցներ, էլեկտրա-

կան կուտակիչներ, էլեկտրական կուտակիչ ներ 
տրանսպորտային միջոցների համար:

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

(210) 20171243
(220) 29.08.2017
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 
պող. շ. 3, 24 սենյակ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժա կան պատ րաստուկներ. 
հիգիե նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------
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(210) 20171245
(220) 29.08.2017
(730) «Դռագոն գառդեն» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 31/26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

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

(210) 20171246
(220) 29.08.2017
(730) «Կռունկ տպագրատուն» ՍՊԸ, ք. 
Էջմիածին, Մաշտոց 6/35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

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

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

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

(210) 20171247
(220) 30.08.2017
(730) «Անտառի բարիք» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, գ. Կողբ 17-րդ փող., տուն 32/1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. պահածոյաց-

ված հատապտուղներ. պահածոյացված բանջա-
րեղեն. չորացրած բանջարեղեն. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. չրեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն.

դաս 33. օղի, այդ թվում՝ մրգային և 
հատա պտղային, գինի, այդ թվում՝ մրգային և 
հատապտղային:

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

(210) 20171248
(220) 30.08.2017
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
--------------

(210) 20171249
(220) 30.08.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե Մանուկյան 
Մելիքի, Երևան, Մաշտոցի պող.,  շ. 36, տարածք 
17, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 30. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. 

հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
--------------

(210) 20171250
(220) 31.08.2017
(730) «Վերտեքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
10 շ., բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 

կամ կենցաղային նպատակների համար:
--------------

(210) 20171257
(220) 31.08.2017
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

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

(210) 20171258
(220) 31.08.2017
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 

(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

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

(210) 20171259
(220) 31.08.2017
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

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

(210) 20171260
(220) 31.08.2017
(730) «Վիասոլ» ՍՊԸ, ք. Էջմիածին, Մաշտոցի  
63, բն. 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. զբոսաշրջային ծառայություն, 

ճանապար հորդություն ների կազմակերպում:
--------------

(210) 20171261
(220) 01.09.2017
(730) Ստյոպա Սամվելի Ծառուկյան, ՀՀ 
Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Բաբաջանյան 3/1, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20171262
(220) 01.09.2017
(730) Լուսինե Ալեքսանյան, Երևան, 0051, 
Գրիբոյեդովի 1ա, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 10, վիրաբուժական, բժշկական, 

ատամնաբուժական սարքեր և գործիքներ, 
վերջավորությունների, աչքերի և ատամների 
պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր, նյութեր կարեր 
դնելու համար. թերապևտիկ և օժանդակ սարքեր, 
նախատեսված սահմանափակ հնարավորություն 
ունեցող մարդկանց համար. մերսման ապարատներ, 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ նորածինների 
համար. ապարատներ, սարքեր և գործիքներ 
սեռական ակտիվության համար.

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

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

(210) 20171263
(220) 01.09.2017
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, գինի, 

օղի):
--------------

(210) 20171264
(220) 01.09.2017
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, գինի, 

օղի):
--------------

(210) 20171265
(220) 04.09.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

քաղցրավենիք. շոկոլադ:
--------------

(210) 20171266
(220) 04.09.2017
(730) «Սլավմեդ բժշկական կենտրոն» ՍՊԸ, 
Երևանմ 0019, Բաղրամյան պող., 3-րդ նրբ., 4/8, 
AM 
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(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:

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

(210) 20171267
(220) 04.09.2017
(730) Ստանիսլավ Համբարձումյան, Երևան, 
Բուդապեշտի փող., 16-18 տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր:

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

(210) 20171268
(220) 04.09.2017
(730) «Պարիտետ 17» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց 7, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ:

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

(210) 20171270
(220) 04.09.2017
(730) Լ’ Օրեալ (Սոսիետե Անոնիմ), FR 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական պատրաստուկներ 

մաշկը և մազերը խնամելու համար:
--------------

(210) 20171274
(220) 05.09.2017
(730) «Գո Նեյչր» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա-

կերպում. ավտոբուսների վարձույթ. ջրային տրանս-
պորտի վարձույթ. ավտոտնակների վարձույթ. 
տրակտորների վարձույթ. ճանապար հորդու-
թյունների տոմսերի ամրագրում. ճանապար հորդու-
թյունների ամրագրում. տրանս պորտային միջոցների 
ամրագրում. տեղեկատվություն երթևեկության 
վերաբերյալ. տեղեկատվություն փոխադրումների 
հարցերով. տրանսպորտի լոգիստիկա. կրուիզների 
կազմակերպում. ճանապարհորդների փոխադրում. 
ավտոբուսային փոխադրումներ. ավտոմոբիլային 
փոխադրումներ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. վարորդների ծառա-
յություններ. զբոսանավերի ծառայություններ. տրաս-
պորտային ծառայություններ. տրաս պորտային 
ծառայություններ զբոսաշրջիկների համար.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործա  կալու թյուններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձա   կալում. սենյակ ների, դահլիճ-
ների վարձա  կալում հավաքների համար. 
տեղերի ամրագրում հյուրա նոցներում. տեղերի 
ամրագրում պանսիոններում. տեղերի ամրա գրում 
ժամանակավոր բնակության համար. հյուրա-
նոցների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառա յություներ. սրճարանների ծառայություններ. 
նախա ճաշարանների ծառա յություններ. մոթել-
ների ծառայություններ. պանսիոնների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա յու թյուն-
ներ. ճաշարանների ծառա յություններ. հանգստի 
բազա ների ծառայություններ (կացարանի տրամա-
դրում). բարերի ծառայություններ. քեմպինգների 
ծառայություններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ):

--------------
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(210) 20171280
(220) 06.09.2017
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

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

(210) 20171281
(220) 06.09.2017
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

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

(210) 20171284
(220) 07.09.2017
(730) «Ֆորտունա տրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. տնտեսական ապրանքների վաճառք:

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

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

  A61F 5/00           3136  A

  E21C41/00           3137  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A63F 3/00            494  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1953
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12745
73 (1) Իրավատեր  ՕՓԻ Փրոդաքթս, Ինք., 
13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 
91605, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
Քոթի-ՕՊԻ, Ինք., 13034 Saticoy Street, North 
Hollywood, California 91605, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                      Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1954
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11207, 20050, 20285, 26042
73 (1) Իրավատեր  «Միլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թբիլիսյան խճուղի 15, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Միլլկաթ» 
ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի 48ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1955
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21706
73 (1) Իրավատեր  «Տոսպ» ԲԲԸ, Երևան, Պ. 
Տիչինայի 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ոսկե կար» 
ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան փող. , շ. 2, բն.3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          07.09.2017

_____________________

Գրանցում No 1956
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 953121
73 (1) Լիցենզատու ԴԻԼԳՐՈՈՒՎ ԼԻՄԻԹԻԴ, 
Themistokli Dervi, 3, Julia House, CY-1066 Nico-
sia, CY
73 (2) Լիցենզառու  «Ռարիտաս Տերա» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, 125047, Moscow, 4-ya Tverskaya-
Yamskaya Street, h. 16, bldg. 3, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

    Հանրապետություն
Գրանցված է                         07.09.2017

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված 
որոշումների մասին

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

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչված համարելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի №  20141908
(220) Հայտի ներկ. թվ 25.12.2014
(730) Հայտատու՝  «Թի Էյջ Սթայլ», AM 
       Երևան, Ծերենցի 5, բն. 86 
(540) Ապրանքային նշան՝  

_____________________

(210) Հայտի №  20151290
(220) Հայտի ներկ. թվ 02.09.2015
(730) Հայտատու՝  «Այբիսի3-հոլդինգ», AM 
                             Երևան, Մյասնիկյան 1/6 
(540) Ապրանքային նշան՝ 

 
_____________________

(210) Հայտի №  20160426
(220) Հայտի ներկ. Թվ. 05.04.2016
(730) Հայտատու՝  «Պառուս» ՍՊԸ, RU
                  OOO «Parus», RU 
                             121357, Moscow, Vereyskaya 29/154 
 (540) Ապրանքային նշան՝  

_____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2017.01 (11) 3136 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20170066 (22) 27.04.2017
(72) Нина Акопян (AM), Бабкен Шахазизян (AM), 
Нарек Закарян (AM), Микаел Арутюнян (AM) 
(73) Бабкен Шахазизян, 0010, Ереван, ул. Е. 
Кохбаци 2а, кв. 73 (AM) 
(54) Экзоскелетон с регулируемым углом
(57) Изобретение относится к устройствам для 
восстановления суставов человека, в частности 
к экзоскелетонам.

Экзоскелетон с регулируемым углом  имеет 
передвижную и основную платформы, элементы, 
соединяющие платформы, причем передвижная 
платформа подключена к одному из сегментов, 
составляющий сустав, а основаная к другому. 
Соединительные элементы выполнены в виде 
параллельно расположенных управляемых 
электроактивных полимер-металлических 
актуаторов и эластичных труб, причем каждая 
платформа в своей центральной части имеет 
полость.

Расширяются функции использования 
устройства, 2 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3137 (13) A
E21C41/00

(21) AM20170073 (22) 16.05.2017

(72) Саак Арзуманян (AM), Левон Манукян (AM), 
Лусине Баласанян (AM), Геннадий Казарян (AM) 
(73) ЗАО “Лернаметалургиаи Институт”, 0010, 
Ереван, Ханджян 19 (AM) 
(54) Способ открытой разработки место-
рождений полезных ископаемых
(57) Изобретение относится к горной 
промышленности и может быть использовано 
в сложных горнотехнических условиях, 
в частности, при открытой разработке 
месторождений полезных ископаемых в 
условиях тектонического разлома. 

По высоте примыкающий к разлому 
рабочего борта карьера формируют подпорный 
целик, выемку полезного ископаемого 
осуществляют уступами, горную массу 
транспортируют по рабочим площадкам и силами 
гравитации пропускают по формированным на 
подпорном целике сборными и магистраль-
ными рудоскатами до рудоспуска-накопителя 
размещенного в центре основания подпорного 
целика. Подпорному целику придают вид 
усеченной пирамиды, а транспортную связь 
между сборными рудоскатами и рабочими 
площадками осуществляют автодорогами 
формируемыми на боковых поверхностях 
пирамиды.

Обеспечивается безопасность эксплуатации 
карьера, 2 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01 (11) 494      (13) U
A63F 3/00

(21) AM20170014U (22) 17.02.2017
(72) Паруйр Енокян (AM) 
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочара 15, 
кв. 14 (AM) 
(54) Шахматы
(57) Шахматы  имеют  игровую доску и игровое 
поле, разделенное на 64 клетки (8x8), и 
размещаемые на этом игровом поле два набора 
шахматных игровых фигур.

Каждая полудоска игровой доски состоит 
из шарнирно присоединенных друг к другу 
двух частей, которые в сложенном положении 
образуют коробки для хранения фигур. На 
крайней внутренней части одной из частей 
каждой коробки закреплена железная пластина, 

а на другой части каждой коробки, на 
соответствующей крайней части - магниты. 

В одном выполненном варианте каждый 
набор содержит шесть фигур, две фигуры под 
названием «Слон всадник», которые на игровой 
доске занимают начальные положения двух 
фигур «Слонов», и восемь «пешек».

В другом выполненном варианте каждый 
набор содержит пять фигур, две фигуры под 
названием «Слон всадник», которые на игровой 
доске занимают начальные положения двух 
фигур «Слонов», одну фигуру под названием 
«Ферзь всадник», которая на игровой доске 
занимает начальное положение фигуры 
«Ферзь», и восемь «пешек».

Упрощается возможность транспортировки 
шахматной доски, 12 ил.

_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№09/2

15 .09 . 20 17

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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