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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) 2018.01 (11) 3163 (13) A
A61K31/00
A61P1/00

(21) AM20170144 (22) 11.12.2017
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Մարգարյան (AM) 
(73) Յուրի Պողոսյան, 0817, Արարատի մարզ, 
Նոր Խարբերդ 10/14 (AM), Աշոտ Մարգարյան, 
2008, ք. Վանաձոր, Բազում  թաղամաս,  
Գրիբոյեդովի 8/11 (AM) 
(54) Ալվեոլիտի բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ ալվեոլիտի 
բուժման եղանակին: 

Կատարում են տեղային անզգայացում, 
դեղորայքային մշակում, կյուրետաժ, 
ատամնաբունը վիրախծուծում են հականեխիչ 
և ցավազրկող վիրակապով, ծածկում են 
կենսաբանական ներծծվող թաղանթով և 
սեղանաձև լորձաթաղանթավերնոսկրային 
լաթով, որը ձևավորում են անցման ծալքով 
այտի կողմից` հիմքով դեպի հեռացված ատամի 
ատամնաբնի այտային կողմը, այնպես, որ 
լաթի եզրերը մինչև 2 մմ չափով ծածկեն 
թաղանթը: Վիրախծուծումը իրականացնում 
են համակցված ազդեցությամբ քսուքով 
տոգորված ժապավենաթելով, վիրախծուծումից 
հետո 3-5-րդ օրը ատամնաբնից հեռացնում 
են ժապավենաթելը, ատամնաբնի մեջ 
լցնում են թրոմբոցիտով հարուստ (1,5-
2,0):(1,0-1,2) հարաբերակցությամբ վերցված 
պլազմայի և հիդրոքսիապատիտի խառնուրդ, 
այնուհետև ծածկում են թաղանթով: 
Որպես  կենսաբանական ներծծվող թաղանթ 
վերցնում են խոզի ստոծանուց պատրաստված 
քսենոգեն թաղանթ: 

Պազեցվում է եղանակը:
____________________

(51) 2018.01 (11) 3164 (13) A
A63B21/00

(21) AM20170115
(22) 17.08.2017
(72) Սարգիս Վանյայի Փահլևանյան (AM) 
(73) Սարգիս Վանյայի Փահլևանյան, 2002, 
Վանաձոր, Բանակի 33 բ (AM) 

(54) Մարզասարք
(57) Գյուտը վերաբերում է սպորտային 
մարզասարքերին և կարող է օգտագործվել 
որովայնի, գոտկատեղի, մեջքի, ուսագոտու և 
ծոծրակի մկանների մարզման համար։ 

Մարզասարքն ունի իրան, նստատեղ, 
ոտքերի տակդիր, ոտքերի հենման լծակ, հենման 
լծակի և իրանի հպման հատվածամասում 
տեղակայված թափամեղմիչ և թիկնակ: 
Լրացուցիչ ունի բեռնավորման հանգույց, 
որը կազմված է հանովի ծանրոցներից և 
դրանց միակցված՝ ուղղորդիչների միջոցով 
ծանրոցների վերընթաց և վարընթաց շարժումն 
ապահովող ճոպանից: Ճոպանի երկրորդ 
ծայրամասը հոլովակային համակարգի միջոցով 
միակցված է հենման լծակին:

Ապահովվում է որովայնի, գոտկատեղի, 
մեջքի, ուսագոտու և ծոծրակի մկանային 
համակարգերի զարգացումը, 1 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3165 (13) A
C07C 109/00

(21) AM20170146 (22) 14.12.2017
(72) Տարիէլ Վլադիմիրի Ղոչիկյան (AM), 
Մելանյա Աշոտի Սամվելյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հիպոթենզիվ ակտիվություն ունեցող  
4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանաթթուների 
հիդրազիդներ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես` հիպոթենզիվ 
ակտիվու թյուն ունեցող 4-հիդրօքսի-5-
ալկօքսիպենտանաթթուների հիդրազիդների 
ստացմանը, որոնք կարող են կիրառություն 
գտնել բժշկության մեջ որպես սրտանոթային 
համա կարգի վրա ազդող միջոցներ:

4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանաթթու-
ների հիդրազիդները ստանում են 
5-ալկօքսիմեթիլ-4-բուտանոլիդները էթանոլի 
միջավայրում փոխազդեցության մեջ դնելով 
85%-անոց հիդրազինհիդրատի հետ:

Ընդլայնվում է սրտանոթային համակարգի 
վրա ազդող միջոցների տեսականին:

____________________
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(51) 2018.01 (11) 3166 (13) A
C07D 249/00

(21) AM20170147 (22) 14.12.2017
(72) Տարիէլ Վլադիմիրի Ղոչիկյան (AM), 
Մելանյա Աշոտի Սամվելյան (AM), Արմեն 
Սուրենի Գալստյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 
3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H-
1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն
(57) Գյուտը վերաբերում օրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
հակա ուռուցքային ակտիվություն ունեցող 
3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-
1H-1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոնին, որը կարող է 
կիրառություն գտնել բժշկության մեջ:

2-(2-Բենզիլ-4-հիդրօքսինոնանոիլ)-N ֆենիլ  -
հիդրազինո կարբոթիոամիդը և ալկալու 1:1.5 
մոլային հարաբերակցությամբ խառնուրդը 4 
ժամ տաքացնում են եռացող ջրային բաղնիքի 
վրա, սառեցնելուց հետո թթվեցնում աղաթթվի 
5%-անոց լուծույթով մինչև pH-ի 6 արժեքը, 
անջատված բյուրեղները ֆիլտրում, լվանում 
ջրով և չորացնում: 

Ընդլայնվում է հակաուռուցքային ակտի-
վություն ունեցող միջոցների տեսականին:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3167 (13) A
F03B 13/00

(21) AM20170085 (22) 09.06.2017
(72) Վոլոդյա Խաչատուրի Հարությունյան (AM), 
Հարություն Արթուրի Հարությունյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Խաչատուրի Հարությունյան, 
0027, Երևան, Իսակովի պող., 50/4, բն. 31 (AM), 
Հարություն Արթուրի Հարությունյան, 0027, 
Երևան, Իսակովի պող., 50/4, բն. 31 (AM) 
(54) Հիդրոէլեկտրակայան
(57) Գյուտը վերաբերում է Էներգետիկայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ հիդրո-
էլեկտրա կայաններին: 

Հիդրոէլեկտրակայանն ունի գետի կամ 
ջրանցքի մեջ տեղակայված ջրի  հոսքի 

ուղղությամբ աստիճանաբար նեղացող, վերևից 
բաց, բետոնե ափամերձ և ջրի հոսքի մեջ 
գտնվող կողային պատերից կազմված ջրի հոսքն 
ուղղորդող պատնեշ և  էլեկտրագեներատոր: 
Հիդրոէլեկտրակայանը լրացուցիչ ունի 
միմյանց հաջորդաբար միակցված, աղեղնաձև 
տեղակայված և միմյանց նկատմամբ մեկ 
ծայրամասերով անկյան տակ գտնվող 
երկու  բետոնե խողովակներ, ջրի բացթողման 
հատվածամաս, և ջրի մուտքը դեպի խողո-
վակներ և ելքը խողովակներից կարգավորող, 
գետի հոսքի ուղղությամբ դեպի ներքև 
տեղակայված և լծակի տեսք ունեցող փական: 
Ներկայացված է գյուտի իրականացման երկու 
տարբերակ: 

Բարձրացվում է հզորությունը, արտադրո-
ղա կանությունը և օ.գ.գ-ը, 5 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3168 (13) A
G02F 1/00

(21) AM20170135 (22) 15.11.2017
(72) Արթուր Մարտիրոսյան (AM), Ռադիկ 
Կոստանյան (AM), Պավել Մուժիկյան (AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտու-
թյունների ինստիտուտ», պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն, 0203, 
Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ 2 (AM) 
(54) Լույսի հզորության թողանցման անհա-
մասեռ զտիչ և դրա միջոցով լուսային փնջի 
ինտեգրալ բնութագրերի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է տարածության 
մեջ կամայականորեն բաշխված օբյեկտների 
և միջավայրերի ինտեգրալ պարամետրերի 
որոշմանը։ 

Լույսի հզորության թողանցման 
անհամասեռ զտիչն ունի օպտիկական 
հարթակ, հարթակի վրա ըստ շառավղի 
անհամասեռ նստեցված լույսը կլանող 
փոշի: Փոշին ըստ խտության նստեցված է 
այնպես, որ լույսի հզորության թողանցման 
գործակիցը փոփոխվում է շառավղից կախված 
քառակուսային ֆունկցիայով։ Լուսային 
փնջի ինտեգրալ բնութագրերի որոշման 
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եղանակով լույսի փնջի հզորության կենտրոնը 
որոշում են լուսային զտիչի տեղաշարժմամբ, 
լույսի տարածման լայնական հատույթով և 
լուսային զտիչով անցած լույսի հզորության 
ամենափոքր արժեքի գրանցմամբ և փնջի 
ու զտիչի կենտրոնների համընկնմամբ: 
Վերցնում են կամայականորեն բաշխված 
լույսի փունջ և որոշում են փնջի հզորության 
ինտեգրալ բնութագրերից՝ շառավղային միջին 
քառակուսային շեղումը: 

Կերպափոխվում է լույսի հզորության բաշ-
խումը և որոշվում են կամայական բաշխված 
օբյեկտների ինտեգրալ պարամետրերը, 6 նկ.:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 03/216 .03 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 442  (13) S 
(21) 20170018  (22) 26.06.2017
(31) 2017500691   (32) 14.02.2017   (33) RU
(72) Ռուստամ Վասիլևիչ Տարիկո (RU) 
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Պառլամենտ Դիսթրիբյուշն» (RU) 
(74) Ա. Գալոյան
(54) Շիշ (2 տարբերակ)
(55) 
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№ 03/216 .03 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 32-00 (11) 443  (13) S 
(21) 20170015  (22) 20.06.2017
(72) Հրաչյա Օհանյան (AM) 
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Օհանյան Հրաչյա 
Համբարձումի, Երևան, Նորքի այգիներ 238 տ. 
(AM) 
(54) Խանութի ինտերիերի ձևավորում
(55) 
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№ 03/216 .03 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________



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
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(210) 20170276  (111) 27118
(220) 24.02.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 24.02.2027
(730) «Արտասահմանյան երկրների հետ 
մշակութային համագործակցության 
հայկական» հասարական կազմակերպություն, 
Երևան, Աբովյան 3, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20170284  (111) 27119
(220) 01.03.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 01.03.2027
(730) «Մարկո գրուպ» ՍՊԸ, Արարատ, Գեղա-
նիստ 24, 1, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

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

____________________

(210) 20170617  (111) 27120
(220) 04.05.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 04.05.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Բոջիկյան, 
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Գետափնյա 70/21, 
AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

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

դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
մետաղներից, քարերից պատրաստված զար-
դեր, բիժուտերիա.

դաս 35. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
մետաղներից, քարերից պատրաստված 
զարդերի, բիժուտերիայի վաճառք, ցուցադրում:

____________________

(210) 20170846 (111) 27121
(220) 08.06.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 08.06.2027
(730) «Ջիհոսթ սերվիսիս» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Ալեք Մանուկյան 1/2, AM 
(442) 01.09.2017
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, երկնագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթական կենտրոն:
____________________

(210) 20170883 (111) 27122
(220) 14.06.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 14.06.2027
(730) Կամսար Խաչատրյան, Երևան, Հր. Քոչար 
20/5, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(526) «MOBILE» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հեռախոսների, սարքավորումների, 
աքսեսուարների վաճառք:

____________________

(210) 20170930  (111) 27123
(220) 21.06.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 21.06.2027
(730) «Դեվելանդոո» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող., շ. 15, բն. 141, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման սպա-

սարկում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով:

____________________

(210) 20170961  (111) 27124
(220) 27.06.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 27.06.2027
(730) «Պերսեյ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 
17, բն. 29, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(526) «cosmetics» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կանաչ, սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. խանձարուրներ 
(մանկական տակաշորեր). խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
միջոցներ քրտնելու դեմ. կանացի հիգիենիկ 
միջադիրներ. հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. 
ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). գոտիներ 
կանացի հիգիենիկ միջադիրների համար. 
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագոր-
ծելու համար. դեղամիջոցներով տոգորված 
անձեռոցիկներ.

դաս 10. ձեռնոցներ բժշկական նպա-
տակների համար.

դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. 
սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20170994  (111) 27125
(220) 04.07.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 04.07.2027
(730) Տիգրան Ալբերտի Սահակյան, Երևան, 
Նոր Արեշ, Ազատամարտիկների փ., 3-րդ նրբ., 
տուն 28, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. եթերային յուղեր.
դաս 30. թեյեր, համեմունքներ.
դաս 32. օշարակներ ըմպելիքների համար:

____________________

(210) 20171008  (111) 27126
(220) 06.07.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 06.07.2027
(730) Մոմենթում Էքթիվեյթինգ Դիմանդ 
Լի միթիդ, UK 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  35.  գովազդային  գործակալություն-

ների ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
գովազդ, մարքեթինգ (շուկայավարում), գովազ-
դային գործակալությունների ծառայություն-
ներ զանգվածային լրատվության միջոցների 
և գեղարվեստական ձևավորման ոլոր  տում. 
խորհրդատվություն գործարարության-մար-
քեթինգի հարցերով, ուղիղ մարքեթինգի 
գովազդային և խորհրդատվական ծառա-
յություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171044  (111) 27127
(220) 12.07.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 12.07.2027
(730) Մագա Մարտիրոսյան, Երևան, Մամի-
կոնյանց 27/6, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստածրագրերի, հեռուստա-

հաղորդումների պատրաստում:
____________________
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(210) 20171114  (111) 27128
(220) 24.07.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 24.07.2027
(730) Չենգ Շին Ռաբըր Ինդ. Քո., Լթդ., TW 
(442) 16.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր. դողեր տրանսպորտային 

միջոցների անիվների համար. ավտոմոբիլների 
դողեր. օդաճնշական դողեր. հեծանիվների 
դողեր. մոտոցիկլետների դողեր. պինդ դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների դողերի համար. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ 
հեծանիվների դողերի համար. գործիքների 
և պիտույքների հավաքածուներ դողերի 
օդախցիկների նորոգման համար. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
դողերի օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. երկաթուղային 
շարժակազմերի անիվների կալանդների 
կատարներ. սահելուց պաշտպանող 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների 
դողերի համար. պահպանաշերտեր անվա-
դողերը վերականգնելու համար. անխուց 
դողեր հեծանիվների համար. տրանսպորտային 
միջոցների դողերի փականներ. պահեստային 
անիվների պատյաններ. դողածածկաններ. 
անվադողերի բութակներ. պոմպեր դողերի 
համար. կարկատաններ  դողերի վերանորոգ-
ման համար. անխուց դողերի  հերմետիկաց-
նող շերտեր. դողերի վերականգնողական 
շերտեր. անիվներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. հեծանիվների անիվներ. 
տրանսպորտային միջոցների հակակշիռներ 
անիվների հավասարակշռման համար. 
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակներ հեծանիվների համար. 
փոխարկիչներ հեծանիվների համար. թամբեր 
հեծանիվների համար. նստոցներ հեծանիվների 
համար.  շղթաներ հեծանիվների համար. 
ջրամանների բռնակներ հեծանիվների համար. 
հեծանիվների զամբյուղներ. հակահափշտակիչ 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների 

համար. սիգարետի էլեկտրական վառիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների պատյաններ. պատյաններ 
տրանսպորտային միջոցների ղեկերի համար. 
ավտոմոբիլներ. էլեկտրական շարժակով 
կառավարվող մեքենաներ. հեծանիվներ. 
էլեկտրական շարժակով կառավարվող 
հեծանիվներ. մոտոցիկլետներ. էլեկտրական 
շարժակով կառավարվող մոտոցիկլետներ. 
ամենագնաց տրանսպորտային միջոցներ. 
թռչող ապարատներ. ամբարձիչով 
(վերհանով) սայլակներ. ջրային սկուտերներ. 
գոլֆի մականների էլեկտրական երկանիվ 
սայլակներ. մոտորներ և շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. մանկասայլակներ. գոտիներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
փոխանցման տուփերի համար. փոխանցման 
տուփեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների  համար. հետևի դիտահայելիներ 
ավտոմոբիլների համար. տրանսպորտային 
միջոցների անվտանգ նստոցներ մանուկների 
և երեխաների համար. սայլեր. ցեխից, կեղտից 
պաշտպանող վահանակներ ավտոմոբիլների, 
մոտոցիկլետների և հեծանիվների համար. 
գլորվող բազկաթոռներ. հողմապակի-
ների ապակեմաքրիչներ. հեծանիվների 
ղեկի բռնակներ. լիսեռներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
սայլակներ մթերքների համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171138  (111) 27129
(220) 28.07.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 28.07.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 
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(526) «ԳՐԵՅՓ ԿՈՍՄԵՏԻԿՍ», «GRAPE COS-
METICS», «ГРЕЙП КОСМЕТИКС» արտահայ տու-
թյուններն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ մազերի 
համար։  

____________________

(210) 20171158  (111) 27130
(220) 03.08.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 03.08.2027
(730) Յուրիկ Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փող., տուն 13, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20171159  (111) 27131
(220) 03.08.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 03.08.2027
(730) Յուրիկ Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փող., տուն 13, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20171174  (111) 27132
(220) 09.08.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 09.08.2027
(730) Կրիստալ Լագունս (Կյուրասաո) Բ.Վ., CW 
(442) 02.10.2017

(540) 

(511) 
դաս 36. խորհրդատվություն անշարժ 

գույքի հետ կապված հարցերով, անշարժ գույքի 
գնահատում և վարչարարություն, անշարժ 
գույքի լիզինգ, հողի լիզինգ, անշարժ գույքի 
կառավարում.

դաս 37. ջրի մշակման կայանների, 
արհեստական ծովալճակների, արհեստական 
լողացող ծովալճակների, ջրապատնեշների 
և խմելու ջրի ջրամբարների կառուցում և 
տեխնիկական սպասարկում. ջրի որակը 
արհեստական ծովալճակներում, արհեստական 
լողացող ծովալճակներում, ջրապատնեշներում 
և խմելու ջրի ջրամբարներում պահպանելու 
նպատակով ջրամշակման համակարգերի 
կառուցում և տեխնիկական սպասարկում.

դաս 39. ջրաբաշխում.
դաս 40. ջրի մշակում և ջրամաքրում, 

բնական ջրերի և մնացորդային ջրերի 
ֆիզիկական և քիմիական վերամշակում, 
ջրի զտում,  ջրի միջոցով արդյունաբերական 
կայանների սառեցման ծառայություններ, 
թաղանթների, թորման, զտման և այլ 
միջոցներով ջրի անալիացման ծառա-
յություններ. խորհրդատվություն բոլոր վերը 
նշված ծառայությունների  հարցերով.

դաս 41. կրթություն, ուսուցում և գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
ժամանցի, զվարճությունների ծառայություններ, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում, զվարճություններ ջրաշ-
խարհների և զվարճանքի կենտրոնների 
տեսքով, զբոսայգիների, ջրաշխարհների, 
արհեստական ծովալճակների,  արհեստական 
լողացող ծովալճակների, լողավազանների, 
գոլֆի հրապարակների ծառայությունների 
տրամադրում, քեմփինգի և  սպորտային 
սարքավորանքի տրամադրում.

դաս 42. ջրամշակման կայանների, 
արհեստական ծովալճակների, արհեստական 
լողացող ծովալճակների, ջրապատնեշների և 
խմելու ջրի ջրամբարների ճարտարագիտական 
ծառայություններ և նախագծում. ջրամշակման 
կայանների, արհեստական ծովալճակների, 
արհեստական լողացող ծովալճակների, 
ջրապատնեշների և խմելու ջրի ջրամբարների 
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կառուցմանը վերաբերվող տեխնիկական 
նախագծման ծառայություններ. արհեստական 
ծովալճակներում, արհեստական լողացող 
ծովալճակներում, ջրապատնեշներում և 
խմելու ջրի ջրամբարներում ջրի որակը 
պահպանելու նպատակով ջրի մշակման 
համակարգերի ճարտարագիտական ծառա-
յություններ և նախագծում. ջրապատնեշների, 
խմելու ջրի ջրամբարների, ջրամբարձիչ 
կառուցվածքների, ջրաթափ կառուցվածքների, 
լճերի, արհեստական ծովալճակների և  
արհեստական լողացող ծովալճակների 
տեսքով կառուցվածքների քաղաքային 
ճարտարագիտություն, նախագծում և 
ճարտա րապետություն. վերլուծական լաբո-
րատոր ծառայություններ ջրի որակի 
ոլորտում, մասնավորապես՝ ջրի մաքրության 
վերլուծություն, մասնիկների վերլուծություն, 
պիգմենտային վերլուծություն, գունային 
վերլուծություն, մանրէաբանական վերլու-
ծություն. վերամշակման սարքավորանքի 
և արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
իրագործման և կառավարման հարցերով 
խորհրդատվություն կապված հողի, 
ջրամշակման կայանների, ջրապատնեշների, 
խմելու ջրի ջրամբարների, արհեստական 
ծովալճակների, արհեստական լողացող 
ծովալճակների  պահպանման, լավորակման և 
կառուցման հետ. մասնագիտական խորհուրդ 
և հետազոտություններ, մասնա վորապես` 
գիտահետազոտություններ և հետազոտու-
թյուններ հիդրավլիկայի բնագավառում 
ջրամատակարարման համար. արհեստական 
ծովալճակներում ջրի որակը պահպանելու 
նպատակով արհեստական ծովալճակների և 
ջրամշակման կայանների նախագծում.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործա կալություններ, սնունդով և ըմպելիքով 
ապահովման ծառայություններ, ժամանա-
կավոր տեղերի ամրագրում, հյուրանոցի 
ծառայություններ, բարերի և ռեստորանների 
ծառայություններ, ըմպելիքների և սննդի 
պատրաստում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171196  (111) 27133
(220) 18.08.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 18.08.2027
(730) Բաջիթ Ռենթ Ը Քար Սիսթըմ, Ինք., US 
(442) 02.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ, մասնավորապես` ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ), շարժիչով ավտոբուսներ, 
բեռնատար ավտոմեքենաներ, ֆուրգոններ 
(տրանսպորտային միջոցներ), մարդատար 
սպորտային տրանսպորտային միջոցներ, 
քարշակներ (տրանսպորտային միջոցներ) և 
դրանց կառուցվածքային մասեր. 

դաս 16. թղթից իրեր և տպագրական 
արտադրանք. ճանապարհորդությունների, 
տրանսպորտային միջոցների վարձա-
կալության, փոխադրումների վերաբերյալ 
բուկլետներ. օրացույցներ. ճամփորդության 
մասին ամսագրեր. գրիչներ. տուրիստական 
բրոշյուրներ. ճամփորդության մասին 
գրքեր. քարտեզներ. բլանկներ 
(տպագրված). տպագիր արտադրանք, 
մասնավորապես` թղթե ցուցանակներ, գրքեր, 
ձեռնարկներ, օրակարգեր, տեղեկագրեր, 
տեղեկատվական քարտեր և բրոշյուրներ 
ճանապարհորդությունների, տրանսպորտային 
միջոցների վարձակալության, փոխադրումների 
վերաբերյալ.

դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ և ապրանքների պահպանություն 
պահեստներում. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում. ավտոբուսային փոխա-
դրումներ. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
ավտոմեքենաների փոխադրում. վարորդների 
ծառայություններ. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպման ծառայությունների կոոր-
դինացում անհատների և խմբերի համար. 
ավտոմեքենաների լիզինգ. մարդատար 
ավտոմեքենաների լիզինգ. բեռնատար 
ավտոմեքենաների լիզինգ. տրանսպորտային 
միջոցների լիզինգ. տրանսպորտային 
միջոցների և տեղերի ամրագրում. 
տրանսպորտային միջոցների առցանց 
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ամրագրում. ուղևորային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների մասին տվյալներ 
պարունակող համակարգչային բազաներով 
առցանց որոնման ծառայությունների 
տրամադրում. ճանապարհորդության մասին 
տեղեկության տրամադրում. վարձով մեքե-
նաների ամրագրում. շարժական ֆուրգոնների 
վարձույթ. նավագնացական նպատակներով 
(GPS) դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատների սարքավորանքի 
վարձույթ. բեռնատար ավտոմեքենաների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. ճանապարհորդների տեղա-
փոխում. փոխադրումների հարցերով 
խորհրդատվություն. փոխադրումների հար-
ցերով տեղեկատվություն. ճանապար  հոր-
դական գործակալություններ, մասնա վորապես` 
փոխադրումների տեղերի և տոմսերի 
ամրագրում.  ճանապարհորդության երթուղու 
պլանավորում. տրանսպորտային միջոցներ 
վարելու ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171197  (111) 27134
(220) 18.08.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 18.08.2027
(730) Բաջիթ Ռենթ Ը Քար Սիսթըմ, Ինք., US 
(442) 02.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ, մասնավորապես` ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ), շարժիչով ավտոբուսներ, 
բեռնատար ավտոմեքենաներ, ֆուրգոններ 
(տրանսպորտային միջոցներ), մարդատար 
սպորտային տրանսպորտային միջոցներ, 
քարշակներ (տրանսպորտային միջոցներ) և 
դրանց կառուցվածքային մասեր. 

դաս 16. թղթից իրեր և տպագրական 
արտադրանք. ճանապարհորդությունների, 
տրանսպորտային միջոցների վարձա-
կալության, փոխադրումների վերաբերյալ 
բուկլետներ. օրացույցներ. ճամփորդության 

մասին ամսագրեր. գրիչներ. տուրիստական 
բրոշյուրներ. ճամփորդության մասին 
գրքեր. քարտեզներ. բլանկներ (տպա-
գրված). տպագիր արտադրանք, մասնա-
վորապես` թղթե ցուցանակներ, գրքեր, 
ձեռնարկներ, օրակարգեր, տեղեկագրեր, 
տեղեկատվական քարտեր և բրոշյուրներ 
ճանապարհորդությունների, տրանսպորտային 
միջոցների վարձակալության, փոխադրումների 
վերաբերյալ.

դաս 39. տրանսպորտային ծառայություն-
ներ և ապրանքների պահպանություն 
պահեստներում. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում. ավտոբուսային փոխա-
դրումներ. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
ավտոմեքենաների փոխադրում. վարորդների 
ծառայություններ. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպման ծառայությունների կոոր-
դինացում անհատների և խմբերի համար. 
ավտոմեքենաների լիզինգ. մարդատար 
ավտոմեքենաների լիզինգ. բեռնատար 
ավտոմեքենաների լիզինգ. տրանսպորտային 
միջոցների լիզինգ. տրանսպորտային 
միջոցների և տեղերի ամրագրում. 
տրանսպորտային միջոցների առցանց 
ամրագրում. ուղևորային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների մասին տվյալներ 
պարունակող համակարգչային բազաներով 
առցանց որոնման ծառայությունների 
տրամադրում. ճանապարհորդության մասին 
տեղեկության տրամադրում. վարձով մեքե-
նաների ամրագրում. շարժական ֆուրգոնների 
վարձույթ. նավագնացական նպատակներով 
(GPS) դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատների սարքավորանքի 
վարձույթ. բեռնատար ավտոմեքենաների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. ճանապարհորդների տեղա-
փոխում. փոխադրումների հարցերով 
խորհրդատվություն. փոխադրումների հար-
ցերով տեղեկատվություն. ճանապար հոր-
դական գործակալություններ, մասնավորապես` 
փոխադրումների տեղերի և տոմսերի 
ամրագրում.  ճանապարհորդության երթուղու 
պլանավորում. տրանսպորտային միջոցներ 
վարելու ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/3 

16 .03 . 20 18

(210) 20171213  (111) 27135
(220) 22.08.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 22.08.2027
(730) Արսեն Մխոյան, Երևան, Մալաթիա 
Սեբաստիա, Շրջանային 74, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

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

դաս 14. մատանիներ, վզնոցներ, բրոշներ 
պատրաստված բնական ծաղիկներից 
և արծաթից (բիժուտերիա), թևնոցներ 
պատրաստված բնական ծաղիկներից, 
արծաթից և կաշվից (բիժուտերիա).

դաս 20. բնական ծաղիկներով ապակուց 
պատրաստված սեղաններ և աթոռներ:

____________________

(210) 20171215  (111) 27136
(220) 22.08.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 22.08.2027
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(526) «ՈՒնիվերսալ», «Universal», «Универсал» 
գրառումները և «չիպի պատկերը» ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում, լրատվա-

կան գործակալությունների ծառայություններ, 
տեղեկա տվություն հեռակապի վերաբերյալ, 
հաղորդագրությունների փոխանցման 
ապարա տուրայի վարձույթ, ֆաքսիմիլային 
ապարատների վարձույթ, մոդեմների վարձույթ, 
հեռահաղորդակցական կապի սարքավորման 
վարձույթ, հեռախոսային ապարատների 
վարձույթ, հեռահաղորդակցական միացումների 
և երթուղավորման ծառայություններ, 
համացանց մուտքի ապահովում, համացանցի 
հասանելիության ժամանակի վարձույթ, 
հեռուստախանութների ծառայություններ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական 
կապուղիների ապահովում, տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում։

____________________

(210) 20171238  (111) 27137
(220) 25.08.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 25.08.2027
(730) Ալլերգան Հոլդինգս Ֆրանս ՍԱՍ, FR 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց հոնքամեջի գծերի, երեսի կնճիռների,  
անհամաչափությունների, թերու թյունների 
և մաշկի այլ խնդիրների բուժման համար. 
կենսաբանական մաշկային հյուսվածքա-
պատվաստներ, մասնավորապես՝ ժելեանման 
լուծույթներ կնճիռները լցնելու համար.

դաս 10. ապարատուրա մարդկանց 
հոնքամեջի գծերի, երեսի կնճիռների,  
անհամաչափությունների, թերությունների 
և մաշկի այլ խնդիրների բուժման 
համար. կենսաբանական մաշկային 
ներպատվաստիչներ, մասնավորապես՝ 
ժելեանման լուծույթներ կնճիռները լցնելու 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/3 

16 .03 . 20 18

(210) 20171246  (111) 27138
(220) 29.08.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 29.08.2027
(730) «Կռունկ տպագրատուն» ՍՊԸ, ք. 
Էջմիածին, Մաշտոց 6/35, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական 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 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր:

____________________

(210) 20171313  (111) 27139
(220) 11.09.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 11.09.2027
(730) «Ար.Բ.Ա. թրեյնինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի 48, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Bartenders Fashion» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մանուշակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. իրեր մաքրման 
նպատակների համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի, բացառությամբ 
շինարարական ապակու. ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր. կոկտեյլի 
ձեռքով թափահարելու խառնիչներ, դույլեր 
սառույցի համար, կենցաղային ոչ էլեկտրա-
կան հարիչներ. ձագարներ. խոհանոցային 
տախտակներ կտրատելու համար. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական ջարդիչներ. 
քամիչներ (քափկիրներ), ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ ըմպելիքների համար. 
կաբարե  (սկուտեղներ ըմպելիքներ համար). 
ոչ էլեկտրական սրճամաններ. ոչ էլեկտրական 
դյուրակիր սառցապահարաններ. գդալներ 
խառնելու համար (խոհանոցի սպասք).  
ձեռքով կառավարվող կենցաղային աղացներ. 
ձողիկներ կոկտեյլների համար. խոհանոցային 
ձեռնոցներ. շիշ բացելու էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. մաղեր 
(կենցաղային). թեյաքամիչներ. քերոցներ. 
կենցաղային ոչ էլեկտրական խառնիչներ.  
կենցաղային ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ. 
սառույց և սառույցով ըմպելիքներ պատրաս-
տելու մետաղական անոթներ. սառեցնող 
անոթներ. բաժակներ ըմպելիքների համար. 
ձողիկներ խմելու համար. սուրճի ոչ էլեկ-
տրական զտիչներ. կաղապարներ սառույցի 
համար. թրմելու թեյամաններ. ոչ էլեկտրական 
թեյամաններ. արկղեր թղթե անձեռոցիկներ 
մատուցելու համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
համազգեստ, գոգնոցներ (հագուստ).

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

____________________
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(210) 20171314  (111) 27140
(220) 11.09.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 11.09.2027
(730) «Ար.Բ.Ա. թրեյնինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի 48, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Bar», «Academy» և «ARMENIA» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), մրցույթների կազմա-
կերպում (ուսումնական կամ զվարճալի), 
մասնագիտական վերապատրաստում:

____________________

(210) 20171315  (111) 27141
(220) 11.09.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 11.09.2027
(730) «Ար.Բ.Ա. թրեյնինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի 48, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «bar & cocktail catering» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար-
դագույն և կապույտ գունային համակ ցու թյամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20171330  (111) 27142
(220) 14.09.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 14.09.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի 
Հովհաննիսյան, Երևան, Վ. Չարբախ, 
Հովհաննես Հովհաննիսյան փ., տուն 86, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(526) Բացի «ԱՐՓԻ.Ե» և «ARPI.Y» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, կապույտ, վարդագույն, 
ծիրանագույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. կաշվե և մորթյա իրերի վերա-
նորոգում.

դաս 40. հագուստի կարում:
____________________

(210) 20171359  (111) 27143
(220) 22.09.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 22.09.2027
(730) Բիգ Սթար Քո., ԷլԹիԴի, TH 
(442) 16.10.2017
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(540) 

(511) 
դաս 25. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. 

սնիքերսներ. ամենօրյա հագնելու կոշիկներ։
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171388  (111) 27144
(220) 29.09.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 29.09.2027
(730) «Ֆրուտոպիա» ՍՊԸ, Երևան, Հովհ. 
Հովհաննիսյան թաղ., շ. 50, բն. 22, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «FOOD» և «YEREVAN» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

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

____________________

(210) 20171414  (111) 27145
(220) 05.10.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 05.10.2027
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(526) Բացի «Tiga» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումն երն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, կանաչ, գազարագույն, 
դարչնագույն, բաց և մուգ շագանակագույն, 
դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. տավարի շոգեխաշած միս:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171472  (111) 27146
(220) 17.10.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 17.10.2027
(730) «Բալինի» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 69, AM 
(442) 16.11.2017
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(540) 

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

դաս 35. առևտուր, մասնավորապես՝ 
թանկարժեք իրերի առևտուր:

____________________

(210) 20171484  (111) 27147
(220) 19.10.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 19.10.2027
(730) Լաբորատորիոս Կասասկո Ս.Ա.Ի.Կ., AR 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարու-
թյան ասպարեզում. կոնյունկտուրային 
հետազո տություններ, շուկայագիտական 
(մարքեթին  գային) հետազոտություններ. ներ-
մուծման-արտահանման գործակա լություն-
ների ծառայություններ. նմուշների տարածում. 
խորհրդատվություն գործարարության 
հարցերով.

դաս 44. խորհրդատվություն դեղագոր-
ծության հարցերով. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. բժշկական օգնություն. 
խորհրդատվություն առողջապահության հար-
ցերով:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20171492  (111) 27148
(220) 20.10.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 20.10.2027
(730) Վաչէ Քէյվանեան, US 
(442) 01.12.2017
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղու 
հիմքով խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
արակ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20171495  (111) 27149
(220) 23.10.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 23.10.2027
(730) «Վայք գրուպ» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի մարզ, ք. 
Վայք, Մոզ 1, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի, հայկական կոնյակի (բրենդի), 
օղու), մասնավորապես՝ գինի:

____________________
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(210) 20171496  (111) 27150
(220) 23.10.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 23.10.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գագիկ Աբգար-
յան, գ. Թաիրով, Կորյունի փ., 2-նրբ., տուն 1, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին և սպիտակ գունային համակ-
ցու թյամբ:
(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. 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 (կաթնաթթվային խմորումով մերված 
կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ). սերուցք 
(կաթնամթերք). հարած սերուցք. յոգուրտ. 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային կոկտեյլներ. կաթնա-
յին շիճուկ. պանիրներ. գետնընկույզի յուղ. 
կտավատի յուղ խոհարարական նպատակների 
համար. սոյայի ձեթ սննդի համար. ջրիմուռ ների 
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
դոնդող. մրգային դոնդող. սննդային դոնդող. 
մսային դոնդող. անկենդան անձրուկներ 
(անչոուս). անկենդան խեցգետնանման-
ներ. անկենդան խեցգետիններ. 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. պահա-
ծոյացված միս. 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. արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն. 
խոզապուխտ. կրոկետներ. բեկոն. նրբերշիկ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). աղը դրած 
միս. խոզի սննդայինճարպ. ենթամթերքներ. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. լյարդ. խոզի միս. յակիտորի. բուլգոգի 
(կորեական մսային ճաշատեսակ). բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.  
արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. արգանակի խտա-
ծոներ. ապուրներ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). լյարդի պաշտետներ. 
մսի պահածոներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. պահածոյացված մրգեր. 
մրգային պահածոներ. պահածոյացված 
հատապտուղներ. շաքարած մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. խուրմա. չամիչ. 
սառեցրած մրգեր. մրգային աղցաններ. 
մրգակեղև. խնձորի խյուս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. լոռամրգի խյուս. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. մար մելադ 
(բացի հրուշակեղենից). պտղամիս. կարտոֆիլի 
չիպսեր. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
բանջարեղենի պահածոներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. բանջարեղենային 
աղցաններ. տոմատի խյուս. տոմատի մածուկ. 
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տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
չորացրած բանջարեղեն. 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). համեմունքներ աղցանների 
համար. սոյայի խյուս (համեմունք). չոու-
չոու (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. 
սառնաշաքար (նաբաթ). խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար, բացառությամբ եթե-
րային 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. քացախ. կետչուպ (սոուս). 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. մակարդներ. խմորիչներ. 
կապակցող նյութեր երշիկեղենի կապակցելու    
համար. մակարուն (նշով  թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
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եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. անա նուխ 
(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). բրինձ. 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 պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 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):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171520  (111) 27151
(220) 30.10.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 30.10.2027
(730) Էդգար Արմենի Հակոբյան, Երևան, 
Աթոյան փ., տուն 53, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 
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(526) «Attorney Office» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, սպիտակ, դեղին, շագանակագույն, 
բաց մոխրագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես` oգնություն 
գործարարության կառավարման հար-
ցերում. տվյալներ գործարարական գործառ-
նությունների մասին. արտաքին գովազդ. 
ներմուծման-արտահանման գործակա լու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային նյութերի 
տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառա յություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
հաշվապահական գրքերի վարում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. շուկայագիտա կան 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ-
ների ավտոմատացված հիմնապաշարների 
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության ասպարեզում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրում. ձեռնարկությունները 

տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. վաճառքի օժան-
դակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. հարկային 
հայտարարագրերի կազմում. տեքստի 
մշակում. լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և 
կատարողների գործերի կառավարում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. առև-
տրական ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին (խորհուրդներ 
հաճախորդներին ապրանքների վերա-
բերյալ). գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. գովազդի 
մանրակերտում. երաշխավորների որոնում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. գործարար 
և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
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(PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ 
և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավոր-
ման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի 
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն-
ներ. հասա րակական հարաբերություն-
ների հաղորդակ ցության ռազմավարության 
վերաբերյալ խորհրդատվություն. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայու թյուն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ նյու-
թական արժեքների և անհատների ֆիզիկա կան 
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուցվող անհատական և սոցիալական 
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար, մասնավորապես՝ ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում. 

խորհրդատվություն մտավոր սեփականու-
թյան հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար. իրավաբանական հետազոտություններ. 
դատարանում իրավունքների ներկայացում. 
ծրագրային ապահովման լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ). դոմեն 
անունների գրանցում (իրավաբանական 
ծառայություններ). վեճերի այլընտրանքային 
(արտադատարանային) լուծման ծառայու-
թյուններ. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. իրավաբանական փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. լիցենզիաների 
իրավաբանական կառավարում. երրորդ անձանց 
համար պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20171533  (111) 27152
(220) 02.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 02.11.2027
(730) Լուժու Լաո Ջիաո Քո. ԷլԹիԴի, CH 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա-

մզուքներ. ապերիտիֆներ. բայցզու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք). գինիներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
բրնձի սպիրտ. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). վիսկի:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171541  (111) 27153
(220) 07.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 07.11.2027
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(730) Հայկ Գալստյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Ջրվեժ, փ. 28, տուն 20, AMՎիգեն Աբգարյան, 
Երևան, Վարդանանց փ., շ. 5ա., բն. 50, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ ռեստորանների ծառայություններ, 
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171555  (111) 27154
(220) 13.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 13.11.2027
(730) «Պրոմ - տեստ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
58/12, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

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

դաս 44. բժշկական ախտորոշման 
լաբորա տորիաների ծառայություններ. հիվան-
դանոցից վերցված փորձանմուշների վերլու-
ծության համար բժշկական  լաբորատոր 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171566  (111) 27155
(220) 15.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 15.11.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդուարդ Դանիլով, 
Երևան, Ավան, Բրյուսով թաղ., շ. 68, բն. 31, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 20. մամոնտի ժանիքից պատրաստ-

ված իրեր:
____________________

(210) 20171577  (111) 27156
(220) 16.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 16.11.2027
(730) «Չոբանյան գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Հ. 
Հակոբյան 3, թիվ 4 շին., AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(526) «CUSTOM SOLUTIONS & CUSTOMIZED 
SERVICES» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում, 
ծրագրային ապահովման վարձույթ, ծրագրային 
ապահովման սպասարկում, համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում, համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում, 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով, ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայություն:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171586  (111) 27157
(220) 17.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 17.11.2027
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(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի). 
խաղողի գինի:

____________________

(210) 20171587  (111) 27158
(220) 17.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 17.11.2027
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի). 
խաղողի գինի:

____________________

(210) 20171588  (111) 27159
(220) 17.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 17.11.2027
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի). 
խաղողի գինի:

____________________

(210) 20171639  (111) 27160
(220) 27.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 27.11.2027
(730) Քելոգ Քամփնի, US 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. հացահատիկային արտադրանք 

նախաճաշի համար. հացահատիկային 
արտադրանք. հացահատիկային սալիկներ. 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր:
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20171667  (111) 27161
(220) 29.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 29.11.2027
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայ-
կական կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171669  (111) 27162
(220) 29.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 29.11.2027
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(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

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

____________________

(210) 20171670  (111) 27163
(220) 29.11.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 29.11.2027
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

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

____________________

(210) 20171702  (111) 27164
(220) 04.12.2017 (151) 13.03.2018
   (181) 04.12.2027
(730) «Կոնտի-ռուս» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. շաքար. հրուշակեղեն գետն-

ընկույզի հիմքով. հացաբուլկեղեն. վաֆլիներ. 
հրուշակեղեն. աղանդեր (հրուշակեղեն). մրգային 
դոնդող. մարշմելոու. կարամելներ (կոնֆետներ). 
պաստեղներ (հրուշակեղեն).  հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
քաղցրավենիք. կրեկերներ. հրուշակեղեն նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
սառնաշաքար (նաբաթ). նշակարկանդակներ. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. շոկոլադային 
մուսեր. անանուխի կոնֆետներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). թխվածքաբլիթ. կուտապներ. 
քիշ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պրալինե. 
քաղցրաբլիթներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
ռահաթ-լոխում. բրնձային բլիթներ. տարտեր 
(մրգա-բանջարեղենային կարկանդակներ). 
պետիֆուրներ (հրուշակեղեն). հալվա. 
քաղցրավենիքից պատրաստված զարդա-
րանքներ տորթերի համար. շոկոլադե 
զարդարանքներ տորթերի համար. կոնֆետներ. 
շոկոլադ:
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3175       11.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3176       11.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3177       11.02.2028         «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3178      11.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3179      11.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3180      11.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3181      11.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3182      26.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3184      26.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3185      26.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3188      26.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3189      26.02.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3190      10.06.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3191      10.06.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3192      10.06.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

3193      10.06.2028      «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

4483      23.03.2028      Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

4562         31.03.2028      Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB

4563      31.03.2028      Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB

4605      07.05.2028      «Պոդրավկա» Փրեհրամբենա Ինդուստրիա դ.դ., HR

4785      21.10.2028      Ֆ.Ի.Ռ.Մ.Ա. Ֆաբրիկա Իտալիանա Ռիտրովատի Մեդիչինալի Էդ Աֆինի Ս.պ.Ա., IT

12485      08.02.2028      «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման 

                                            կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն», 

                                            Երևան, Մ. Խորենացու 162ա, AM

12881      28.02.2028      «Դոլյա անգելով» ՍՊԸ, Երևան, Կալենցի 35, AM

12882      28.02.2028      «Դոլյա անգելով» ՍՊԸ, Երևան, Կալենցի 35, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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13304      15.04.2028       ՋիԷմՓի Լթդ, GE

13577      20.05.2028       Նովարթիս ԱԳ, CH

13578      20.05.2028       Նովարթիս ԱԳ, CH

13596      02.07.2028       Պեպսիկո, Ինք., US

13659      14.02.2028       Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

13660      14.02.2028       Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

13661      14.02.2028       Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

13677      31.01.2028       ԷյչԹիՍի Քորփըրեյշն, TW

13698      09.04.2028       Ջիմ-Մարք, Ինք., Կալիֆորնիա նահանգի կորպորացիա, US

13715      24.03.2028       Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

13716      24.03.2028       Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

13717      24.03.2028         Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

13719      24.03.2028       Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

13720      24.03.2028       Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

13726       20.05.2028       Նովարթիս ԱԳ, CH

13779      09.07.2028       Պեպսիկո, Ինք., US

13950      23.06.2028       Փարք Հոսփիթըլիթի Ուորլդուայդ ԼԼՔ, Դելավերի ՍՊԸ, US

14142      07.10.2028       Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

14143      07.10.2028       Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

14145      07.10.2028       Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

14146      07.10.2028       Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

14147      07.10.2028       Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

14148      07.10.2028       Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

14149      07.10.2028       Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

14150      07.10.2028       Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

14234      13.03.2028       Օլեյնա Ս.Ա., CH

14364      20.05.2028       Նովարթիս ԱԳ, CH

14524      08.12.2028       Օլեյնա Ս.Ա., CH

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

      09-01                 442 S
      32-00                 443 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

  A61K31/00            3163  A

  A61P1/00              3163  A

  A63B21/00            3164  A

  C07C 109/00         3165  A

  C07D 249/00        3166  A

  F03B 13/00           3167  A

  G02F 1/00             3168  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 03/2 
16 .03 . 20 18

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 2042
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25675
73 (1) Իրավատեր  «Ժակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Գյուլբենկյան 38, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սարո Յուզբաշյան, 
Երևան, Պռոշյան փող. 2/1, բն.10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         28.02.2018

____________________

Գրանցում No 2043
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25676
73 (1) Իրավատեր  «Ժակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Գյուլբենկյան 38, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սարո Յուզբաշյան, 
Երևան, Պռոշյան փող. 2/1, բն.10, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

  Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.02.2018

____________________

Գրանցում No 2044
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13599
73 (1) Իրավատեր  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճ. 2ա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օբշչեստվո ս 
Օգռանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու «ԻՍՍԻ 
ՌՈՅԱԼՏԻ», 121471, Moskva, ul. Ryabinovaya, d. 
26, str. 1, etaj 7, k. 4, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          01.03.2018

____________________

Գրանցում No 2045
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12048, 12049, 15569, 
24591, 24806, 10570, 12219, 22119
73 (1) Իրավատեր  Գուգլ Ինք., 1600 Amphithea-
tre Parkway, Mountain View, California 94043, 
U.S.A., a Delaware corporation, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գուգլ ԷլԷԼՍԻ, 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Cali-
fornia 94043, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          01.03.2018

____________________

Գրանցում No 2046
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 
21040, 21041
73 (1) Ենթալիցենզատու  Ռալֆ Լորն Յուրոփ 
ԷսԱԷռԷլ, RALPH LAUREN EUROPE SARL, Route 
de la Galaise 24 - 1228 Plan-les- Ouates, Switzer-
land, CH
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան 0063, #5, 19-րդ շինություն,  Ավան 4-րդ 
փողոց, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       26.03.2019
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          01.03.2018

____________________
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Գրանցում No 2047 
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 4467, 4468, 4469, 19021, 
19022, 21051, 23711, 23712
73 (1) Լիցենզատու  Մերիոթ Ուորլդուայդ Քոր-
փորեյշն, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Mary-
land 20817, USA, US
73 (2) Լիցենզառու Գլոբալ Հոսփիթելիթի 
Լայսենսզինգ Ս.Ա.Ռ.Լ., 33, rue du Puits Romain, 
Boite 6, L-8070 Bertrange Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները 

4467, դաս 42. հյուրանոցների, ռեստո րան-
ների, բարերի, հանգստյան սենյակների ծառայու-
թյուններ, ճաշկերույթների, հարսանիքների և 
նմանատիպ միջոցառումների սպասարկում, 
սննդամթերքի մատակարարում. հյուրանոցներում 
տեղերի պատվիրման ծառայություններ. հանդի-
պումների, կոնֆերանսների և ցուցահանդեսների 
սարքավորանքով ապահովում.

4468, դաս 42. հյուրանոցների, ռեստորան-
ների, բարերի, հանգստյան սենյակների ծառայու-
թյուններ, ճաշկերույթների, հարսանիքների և 
նմանատիպ միջոցառումների սպասարկում, 
սննդամթերքի մատակարարում. հյուրանոցնե-
րում տեղերի պատվիրման ծառայություններ. 
հանդիպումների, կոնֆերանսների և ցուցա-
հանդեսների սարքավորանքով ապահովում.

4469, դաս 42. հյուրանոցների, ռեստորան-
ների, բարերի, հանգստյան սենյակների ծառայու-
թյուններ, հյուրանոցներում տեղերի պատվիր ման 
ծառայություններ. հանդիպումների, կոնֆերանս-
ների և ցուցահանդեսների սարքավորանքով 
ապահովում.

19021, դաս 41. կրթություն (դաստիարա-
կություն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապա հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակու թային միջոցառումների կազմակերպում.

19022, դաս 41. կրթություն (դաստիարա-
կություն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապա հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակու թային միջոցառումների կազմակերպում.

21051,  դաս 43. ժամանակավոր բնակա տե-
ղով ապահովում. սննդամթերքով  և ըմպելիք -
ներով ապահովման ծառայություններ. հյուրա նոց  -
ների ծառայություններ. ռեստորանների ծա ռա-
յու թյուններ, սննդամթերքի պատրաստման և 
առաք  ման ծառա յություններ, բարերի և հանգստի 
սենյակների ծառայություններ. առողջա  րան-

ներում ժամանակավոր կացարաններով ապա   -
հով  ման ծառայություններ. ընդ հանուր օգտա  -
գործ ման միջոցների տրամադրում նիս տերի, 
կոնֆե րանսների և ցուցահանդեսների անցկաց-
ման համար. բանկետների և հանդիսավոր 
ընդու նելությունների միջոցների տրամա դրում 
հատուկ միջո ցառումների անցկացման համար. 
հյուրա նոցային համարների ամրագրման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար.

23711, դաս 43. հյուրանոցների ծառայություն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ, ճաշա-
տեսակների և ըմպելիքների պատրաստման և 
առաքման ծառայություններ, բարերի և հանգստի 
սենյակների ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. առողջարանային հյուրա-
նոցների և կացարաններով ապահովման 
ծառա յություններ, համընդհանուր միջոցների 
ու հարմա րությունների տրամադրում նիստերի, 
կոնֆերանսների եւ ցուցահանդեսների անց-
կաց ման համար. բանկետների և հանդիսավոր 
ընդունելությունների համար միջոցների և 
հարմարությունների տրամադրում հատուկ 
միջոցա  ռումների անցկացման համար. հյուրա-
նոցային համարների ամրագրման ծառայու-
թյուններ.

23712, դաս 43. հյուրանոցների ծառայու թյուն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ, ճաշա-
տեսակների և ըմպելիքների պատրաստման և 
առաքման ծառայություններ, բարերի և հանգստի 
սենյակների ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. առողջարանային հյուրա-
նոցների և կացարաններով ապահովման 
ծառայություններ, համընդհանուր միջոցների 
ու հարմարությունների տրամադրում նիստերի, 
կոնֆերանսների և ցուցահանդեսների անց-
կացման համար. բանկետների և հանդիսավոր 
ընդունելությունների համար միջոցների և 
հարմարությունների տրամադրում հատուկ 
միջոցա ռումների անցկացման համար. հյուրա-
նոցային համարների ամրագրման ծառայու-
թյուններ:
Լիցենզիայի տեսակը         ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը   Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                       05.03.2018

____________________
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Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

3065        25.08.2017
3082        25.08.2017

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
285S                  31.08.2017

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2977 A 01.03.2018թ. 12.03.2018թ.
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2018.01 (11) 3163 (13) A
A61K31/00
A61P1/00

(21) AM20170144 (22) 11.12.2017
(72) Юрий Погосян (AM), Ашот Маргарян (AM) 
(73) Юрий Погосян, 0817, Марз Арарат, Нор 
Харберд 10/14 (AM), Ашот Маргарян, 2008, 
Ванадзор, Участок Базум, ул. Грибоедова 8/11 (AM) 
(54) Способ лечения альвеолита
(57) Изобретение  относится к области меди-
цины, в  частности, к способам лечения 
альвеолита. 

Делают местное обезболивание, кюретаж, 
медикаментозную обработку, тампонаду 
зубной лунки противовоспалительным и 
обезболивающим тампоном, закрывают 
ее резорбируемой биомембраной и 
трапециевидным слизисто-надкостничным 
щеч ным лоскутом, основанием направлен-
ным к краю лунки удаленного зуба, так чтобы 
края лоскута на 2 мм перекрывали мембрану. 
Тампонаду проводят лентой, пропитанной 
мазью комбинированного действия, на 3-5  
день тампон удаляют и лунку заполняют 
смесью богатой тромбоцитами плазмы и  
гидроксиаппатита, в соотношении (1,5-2,0):(1,0-
1,2) и закрывают мембраной. В качестве 
резорбируемой биомембраны используют 
ксеногенную мембрану, изготовленную из 
диафрагмы свиньи. 

Упрощается способ.
____________________

(51) 2018.01 (11) 3164 (13) A
A63B21/00

(21) AM20170115 (22) 17.08.2017
(72) Саргис Пахлеванян (AM) 
(73) Саргис Пахлеванян, 2002, Ванадзор, 
Банаки 33 б (AM) 
(54) Тренажер
(57) Изобретение относится к спортивным 
тренажёрам и может использоваться для 
тренировки мышц живота, поясницы, спины, 
плечевого пояса и затылка. 

Тренажёр имеет корпус, сидение, подставку 
для ног, опорный рычаг для ног, буфер, 
расположенный на участке контакта опорного 
рычага и корпуса, и спинку. Дополнительно 
имеет загрузочный узел, который состоит из 
съемных грузов и прикрепленного к ним троса, 
обес печивающего движение грузов вверх и вниз 
с помощью направляющих. Второй конец троса 
с помощью роликовой системы прикреплен к 
опорному рычагу.

Обеспечивается развитие системы мышц 
живота, поясницы, спины, плечевого пояса и 
затылка, 1 ил.  

____________________

(51) 2018.01 (11) 3165 (13) A
C07C 109/00

(21) AM20170146 (22) 14.12.2017
(72) Тариел Кочикян (AM), Меланья Самвелян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) Гидразиды 4-гидрокси-5-алкоксипен-
танокислот, проявляющие гипотензивную 
автивность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к гидразидам 4-гидрокси-5-
алкокси пен танокислот, проявляющим гипотен-
зивную активность, которые могут найти 
применение в медицине в качестве средств, 
воздействующих на сосудистую систему.

Гидразиды 4-гидрокси-5-алкоксипента-
нокислот получают взаимодействием 
5-алкоксиметил-4-бутанолидов в среде этанола 
с 85% гидразингидратом.

Расширяется ассортимент средств, 
воздействующих на сосудистую систему.  

____________________

(51) 2018.01  (11) 3166 (13) A
C07D 249/00

(21) AM20170147 (22) 14.12.2017
(72) Тариел Кочикян (AM), Меланья Самвелян 
(AM), Армен Галстян (AM) 

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(73) “Ереванский государственный универ ситет” 
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) 3-(4-гидрокси-1-фенилнонан-2-ил)-4-
фенил-1H-1,2,4-триазол-5(4H)-тион, прояв-
ляющий противоопухолевую активность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 3-(4-гидрокси-1-
фенилнонан-2-ил)-4-фенил-1H-1,2,4-триазол-
5(4H)-тиону, проявляющему противоопухолевую 
активность, который может найти применение в 
медицине.

Смесь 2-(2-бензил-4-гидроксинонаноил)- 
N-фенилгидразинокарботионамида и щелочи, 
взятых в мольном соотношении 1:1,5 нагревают 
в течение 4 часов на кипящей водяной бане, 
охлаждают, подкисляют 5% раствором соляной 
кислоты до значения pH 6, отделившиеся 
кристаллы фильтруют, промывают водой и 
сушат.

Расширяется ассортимент средств, прояв-
ляющих противоопухолевую активность.

 ____________________

(51) 2018.01 (11) 3167 (13) A
F03B 13/00

(21) AM20170085 (22) 09.06.2017
(72) Володя Арутюнян (AM), Арутюн Арутюнян (AM) 
(73) Володя Арутюнян, 0027, Ереван, просп. 
Исакова, 50/4, кв. 31 (AM), Арутюн Арутюнян, 
0027, Ереван, просп. Исакова, 50/4, кв. 31 (AM) 
(54) Гидроэлектростанция
(57) Изобретение относится к области энер-
гетики, в частности, к гидроэлектростанциям.

Гидроэлектростанция имеет установленную 
в потоке реки или канала постепенно 
сужающуюся, сверху открытую дамбу с 
прибрежными и находящимися в потоке воды 
бетонными боковыми стенами, направля-
ющими русло воды, и электрогенератор. 
Гидро электростанция дополнительно содержит 
последовательно соединенные между собой две 
бетонные трубы, установленные дугообразно и 
одним концом находящиеся под углом друг к 
другу, участок выпуска воды, и имеющий вид 
рычага затвор, регулирующий вход потока воды 

в трубы и выход потока воды из труб, который 
установлен вниз по направлению потока воды. 
Представлены два варианта осуществления 
изобретения. 

Повышается мощность, производительность 
и к.п.д., 5 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3168 (13) A
G02F 1/00

(21) AM20170135 (22) 15.11.2017
(72) Артур Мартиросян (AM), Радик Костанян 
(AM), Павел Мужикян (AM) 
(73) “Институт физических исследований НАН 
РА” государственная неторговая организация, 
0203, Арагацотни марз, Аштарак 2 (AM) 
(54) Неоднородный фильтр пропускания 
световой мощности и метод определения 
интегральных характеристик светового пучка 
с помощью данного фильтра
(57) Изобретение относится к определению 
интегральных параметров произвольно распре-
деленных объектов и сред в пространстве. 

Неоднородный фильтр пропускания 
световой мощности имеет оптическую подложку, 
на подложку по радиусу нанесен неоднородный 
светօпоглощающий порошок. Порошок нанесен 
по плотности так, что коэффициент пропускания 
световой мощности изменяется квадратной 
функцией в зависимости от радиуса. Методом 
определения интегральных характеристик 
светового пучка центр мощности светового пучка 
определяют перемещением светового фильтра, 
записью наименьшего значения мощности 
света, прошедшего через светофильтр и 
поперечное сечение распространения света и 
совпадением центров фильтра и пучка. Берут 
произвольно распределенный световой пучок и 
из интегральных характеристик мощности пучка 
определяют радиус среднеквадратического 
отклонения. 

Преобразовывается распределение мощ-
ности света и определяются интегральные 
параметры произвольных распределенных 
объектов, 6 ил. 

____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 442  (13) S 
(21) 20170018  (22) 26.06.2017
(31) 2017500691   (32) 14.02.2017   (33) RU
(72) Рустам Васильевич Тарико (RU) 
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
“Парламент Дистрибьюшн” (RU) 
(74) А. Галоян
(54) Бутылка (2 варианта)

____________________

(51) 32-00 (11) 443  (13) S 
(21) 20170015  (22) 20.06.2017
(72) Грачья Оганян (AM) 
(73) Частный предприниматель Оганян Грачья 
Амбарцумович, Ереван, Норки айгинер д. 238 (AM) 
(54) Дизайн интерьера магазина

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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