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ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01 (11) 583 (13) U
A47J 27/00

(21) AM20200022U (22) 27.02.2020
 (31) ПМ2019131382, (32) 04.10.2019, (33) RU
(72) Ռիժկով Վիկտոր Իգորի (RU) 
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվեստվեն-
նոստյու «Պոլարիս Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ» (RU) 
(54) Թեյամանի կափարիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
տնային գործածության իրերին, հատկապես՝ 
խոհանոցում օգտագործվող տեխնիկային, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական թեյամաններին։ 

Թեյամանի կափարիչն ունի իրան, իրանում 
կատարված է ջրի լցման համար մուտք, ջրի 
համար միջնապատ, որը տեղակայված է ջրի 
լցման համար մուտքի տակ, որը ջրի լցման 
համար մուտքին ջրի քաշի ազդեցության տակ 
իրականացնում է ջրի լցման համար մուտքի 
բացումը: Ջրի համար նշված միջնապատն 
իրականացված է էլաստիկ նյութից՝ փականի 
տեսքով, ընդ որում նորմալ դիրքում նշված 
փականի ծայրին անցքը փակ է միակցված 
մասերով, ջրի լցման համար մուտքին ջրի քաշի 
ազդեցության տակ նշված մասերը հեռանում 
են, և ջրի լցման համար մուտքին մատուցման 
դադարեցման ժամանակ նշված մասերը 
միակցվում են առաձգականության ուժի 
հաշվին, որը դրանք վերադարձնում է նորմալ 
դիրքին։ 

Բարձրացվում է թեյամանի օգտագործման 
հուսալիությունը և հարատևությունը՝ էլաստիկ 
հակադարձ փականի օգտագործման հաշվին, 
որն ապահովում է թեյամանի մեջ ջրի լցման 
հնարավորություն՝ առանց կափարիչի հանման, 
4 նկ.:
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________

(51) 2020.01 (11) 584 (13) U
A47J 27/00

(21) AM20200023U (22) 27.02.2020
 (31) ПМ 2019131385, (32) 04.10.2019, (33) RU
(72) Ռիժկով Վիկտոր Իգորի (RU) 
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվեստվեն-
նոստյու «Պոլարիս Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ» (RU) 

(54) Թեյամանի կափարիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տնային 
գործածության առարկաներին, հատկապես՝ 
խոհանոցում օգտագործվող տեխնիկային, 
մաս նա վորապես՝ էլեկտրական թեյամաններին։ 

Թեյամանի կափարիչն ունի իրան, իրանում 
կատարված ջրի լցման համար մուտք, ջրի լցման 
համար մուտքի տակ շարժական տեղակայված 
ջրի համար միջնապատ և փակող մեխանիզմ, 
որն առաձգական շարժաբեր ճիգ է գործադրում 
ջրի համար միջնապատի վրա՝ ապահովելով 
ջրի լցման համար մուտքի փակումը ջրի համար 
միջնապատով և ջրի լցման համար մուտքին 
ջրի քաշի ազդեցության տակ ջրի լցման համար 
մուտքի բացումը ջրի համար միջնապատով: 
Իրանն ունի ջրի լցման համար մուտքի 
սահմաններում տեղակայված փոխուղղա-
հայաց  շերտաձողեր, ջրի համար միջնապատն 
իրականացված է առանձին սեկցիաների ձևով, 
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի փոխուղղահայաց 
շերտաձողերի վրա տեղակայված սեփական 
ամրացում և սեփական փակող մեխանիզմ, ընդ 
որում փակող մեխամիզմն իրականացված է 
հետադարձ զսպանակի ձևով՝ տեղաշարժելու 
համար ջրի համար միջնապատի յուրաքանչյուր 
սեկցիան։ 

Բարձրացվում է թեյամանի գործածության 
հուսալիությունը և հարմարավետությունը, այդ 
թվում՝ սահմանափակ հնարավորություններով 
մարդկանց կողմից, ինչպես նաև ֆիզիկապես 
տկար մարդկանց կողմից, օրինակ՝ ծեր 
մարդկանց և երեխաների կողմից, ի հաշիվ 
թեյամանի մեջ ջուր լցնելը առանց կափարիչը 
հանելու և բացելու հնարավորության 
ապահովման, 2 նկ.։  
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________

(51) 2020.01 (11) 585 (13) U
A47J 27/00

(21) AM20200024U (22) 27.02.2020
 (31) ПМ 2019131387, (32) 04.10.2019, (33) RU
(72) Ռիժկով Վիկտոր Իգորի (RU) 
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվեստվեն-
նոստյու «Պոլարիս Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ» (RU) 
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(54) Թեյամանի կափարիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տնային 
գործածության առարկաներին, հատկապես՝ 
խոհանոցում օգտագործվող տեխնիկային, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական թեյամաններին։ 

Թեյամանի կափարիչն ունի իրան, որում 
առկա է ջրի լցման համար մուտք, ջրի համար 
միջնապատ՝ շարժական տեղակայված 
ջրի լցման համար մուտքի տակ, և փակող 
մեխանիզմ, որը ճկուն շարժաբեր ճիգ է 
գործադրում ջրի համար միջնապատի վրա՝ 
ապահովելու համար ջրի համար միջնապատով 
ջրի լցման համար մուտքի փակումը, և ջրի լցման 
համար մուտքին  ջրի քաշի ազդեցության տակ 
ջրի համար միջնապատն իրականացնում է ջրի 
լցման համար մուտքի բացումը. տարբերվում 

է նրանով, որ ջրի համար միջնապատը 
իրականացված է առանձին սեկցիաների 
ձևով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի սեփական 
ամրակցում հորիզոնական շերտաձողի վրա, 
որը տեղակայված է ջրի լցման համար մուտքի 
սահմաններում, և սեփական փակող մեխանիզմ, 
որը տեղակայված է հորիզոնական շերտաձողի 
վրա և կատարված է հետադարձ զսպանակի 
ձևով՝ ջրի համար միջնապատը տեղաշարժման 
բերելու համար։ 

Բարձրացվում է թեյամանի օգտագործ-
ման հարմարավետությունը և հուսալիությունը, 
ի հաշիվ թեյամանի մեջ ջուր լցնելն 
առանց կափարիչի հանման կամ բացման 
հնարավորության ապահովման, 4 նկ.։
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

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

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

 646

 526

 740
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(210) 20190688 (111) 31073
(220) 09.04.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 09.04.2029
(730) «Էֆ նեթ» ՍՊԸ, Երևան, Մառի նրբ. շ. 
19/21, բն. 26, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «creative solutions» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. բրենդի ստեղծման ծառայություն-
ներ. մարքեթինգային հետազոտություններ. 
գործարար խորհրդատվություն.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-
վորապես՝ հաղորդագրությունների էլեկտրո-
նային տախտակ.

դաս 42. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. համա-
կարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրային 
ապահովման արդիականացում. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին ծառայությունների տրամադրում. 
հարթակ որպես ծառայություն:

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20191271  (111) 31074
(220) 17.06.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 17.06.2029
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «ԳԱՐԵՋՈՒՐ» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191417  (111) 31075
(220) 10.07.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 10.07.2029
(730) Սերգո Օգանով, Երևան, Համբարձումյան 
10, բն. 85, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 
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(511) 
դաս 9. բջջային հեռախոսի հավելվածներ 

լուսավորման սարքերը կառավարելու համար. 
անլար լիցքավորիչներ. նվագարկիչներ. մեդիա-
նվագարկիչներ. ջերմաչափներ, բացա ռությամբ 
բժշկական ջերմաչափների.

դաս 11. լուսավորման սարքեր:
____________________

(210) 20191480  (111) 31076
(220) 18.07.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 18.07.2029
(730) Վարդան Խազմալյան, Երևան, Խորենացի 
43, բն. 24, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. 

թանկարժեք իրեր սաթից. համայիլներ 
(թանկարժեք իրեր). արծաթյա մետաղաթել. 
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկեր-
չական իրերի համար. կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ 
(ժամագործություն). արևի ժամացույցներ. 
շղթաներ (թանկարժեք իրեր). ժամացույցների 
շղթաներ. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցների իրաններ. իրիդիում. 
թանկարժեք իրեր փղոսկրից. ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ.  ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. չմշակված կամ 

դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկար-
ժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. արձաններ 
ազնիվ մետաղներից. ստրաս (արհեստական՝ 
կեղծ ադամանդ). ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ. մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). տուփեր ազնիվ մետաղներից. 
գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ. ականջ-
օղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. 
թևքաճարմանդներ. գրպանի կամ ձեռքի 
ժամացույցների իրաններ. նվերի պատյաններ 
ժամացույցների համար. արձանիկներ ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). 
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
իրեր պատրաստելու համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. ձեռքի 
ժամացույցների սլաքներ. ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա), 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ. 

դաս 18. քսակներ. հովանոցների 
կոթեր. ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
նստոցների վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. 
դպրոցական պայուսակներ. այցեքար-
տերի թղթապանակներ. բոլորագլխարկների 
կաշվե տուփեր. ճամփորդական սնդուկներ. 
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի 
համար (փոկային շինվածքներ). կաշեփոկիկ-
ներ. հովանոցներ. թիկնապայուսակներ. 
բռնակ ներ գավազանների համար. արևի 
հովանոցներ. բռնակներ հովանոցների համար. 
դրամապանակներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. տուրիստական 
պայուսակներ. կանացի պայուսակ ներ. 
ուղեպայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշե գա  լանտերեա). ճամփորդական կաշվե 
հավա քակազմեր (կաշեգալանտերեա). 
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ճամպրուկներ. բռնակ  ներ ճամպրուկների 
համար. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի). 
կռնա պայուսակներ. պորտպլեդներ. տափակ 
ճամպրուկներ. սպորտային պայուսակներ. 
պայուսակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). կաշվե պիտակներ. 
անվավոր ճամպրուկներ. ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ. կոնֆերանսների համար 
նախատեսված թղթապանակներ. 

դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, այդ նյութերի փոխարինիչներից 
կամ պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշիկ. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). 
բերետներ. բլուզներ. գլխարկներ. գդակներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. շուրջառներ 
(եկեղեցական զգեստ). կարճագուլպաներ. 
կապեր կարճագուլպաների համար. 
կախակապեր. կապեր երկար գուլպաների 
համար. կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. 
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. 
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 

ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկ-
ներ. բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից 
մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. 
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. 
սեպեր բուտսերի համար. սպորտային 
կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ). 
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. կանացի 
ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի 
(կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ 
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մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսական 
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. 
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. 
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարով 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների:

____________________

(210) 20191591  (111) 31077
(220) 05.08.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 05.08.2029 
(730) Յանսսեն Ֆարմասյութիքա ՆՎ, BE 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. դիետիկ պատրաստուկներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191607  (111) 31078
(220) 07.08.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 07.08.2029
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 

(442) 02.09.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «Patrick», 
«Պատրիկ» և «Патрик» բառերից, ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20191738  (111) 31079
(220) 27.08.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 27.08.2029
(730) «Հարթտեք» ՍՊԸ, 0804, Արարատի 
մարզ, գ. Արբաթ, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկյա զարդեր.
դաս 35.  ոսկյա զարդերի վաճառք:

____________________
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(210) 20191813  (111) 31080
(220) 06.09.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 06.09.2029
(730) «Վաղարշակյան հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մարգարյան 41/2, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «beauty hall» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20191843  (111) 31081
(220) 11.09.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 11.09.2029
(730) «Լեգարա» ՍՊԸ, Երևան, Հասրաթյան  
13/5, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 39. բեռնափոխադրումներ և տրանս-

պորտային ծառայություներ:
____________________

(210) 20191859  (111) 31082
(220) 13.09.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 13.09.2029
(730) «Ազատյաններ» ՍՊԸ, Երևան, Աղայան 15 
29, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

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

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ իրականացնող գործակա-
լությունների ծառայություններ. անշարժ գույքի 
վարձակալություն. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում:

____________________

(210) 20191934  (111) 31083
(220) 25.09.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 25.09.2029
(730) «Պլազմա էլեկտրոնիկս» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց 22, 27, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20192099 (111) 31084
(220) 15.10.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 15.10.2029
(730) «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և 
կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամ, 
Երևան, Տերյան 74, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «WINE» և «ACADEMY» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում), ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, մասնավորապես՝ գինեգործություն 
և գինու բիզնես մասնագիտությամբ 
ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
դասընթացների կազմակերպում:

____________________

(210) 20192105  (111) 31085
(220) 16.10.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 16.10.2029
(730) «Ջի & էլ ինվեստ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Տիգրան Մեծի փ., շ. 1, 2/1, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «INVEST» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

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

դաս 36.  արժեթղթերով գործարքներ 
իրականացնելու վերաբերյալ հաճախորդներից  
հանձնարարականների ընդունում (պատվեր-
ներ, հայտեր), այլ հաճախորդին հաղորդում, 
ընկերության կամ հաճախորդի անունից 
և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով 
գործարքների կատարում:

____________________

(210) 20192109  (111) 31086
(220) 17.10.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 17.10.2029
(730) Գարեն  Բաղդասարյան, US 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. ոչ բուժիչ թուրմեր. քացախ. 

սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). 
սոուսներ մակարոնեղենի համար. հայելային 
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
համեմանք. կերամափի օշարակ. սոուսներ 
(համեմունքներ). գարեջրի քացախ. սոյայի 
սոուս. համեմունքներ աղցանների համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192110  (111) 31087
(220) 17.10.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 17.10.2029
(730) Գարեն  Բաղդասարյան, US 
(442) 01.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. համեմանք. մեղր. գարեջրի քացախ. 

ակնամոմ. մեղվամոր կաթ. մանրացրած սխտոր 
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(համեմունք). լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). 
խնձորի սոուս (համեմունքներ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192162  (111) 31088
(220) 24.10.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 24.10.2029
(730) «Սքայբոլ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 16, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «FLIGHTS IN ARMENIA» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, վարդագույն, երկնագույն, կանաչ և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավիափոխադրումներ, տրանսպոր-
տային ծառայություններ զբոսաշրջիկների 
համար, տրանսպորտային ծառայություն-
ներ, մասնավորապես՝ օդապարիկով 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում. 
թռչող սարքերի վարձույթ:

____________________

(210) 20192164  (111) 31089
(220) 24.10.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 24.10.2029
(730) «Գիտունիկ-1» ՍՊԸ, Երևան, Մազմանյան 
14/2, AM 
(442) 18.11.2019

(540) 

(526) «ԳՐԱՏՈՒՆ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(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 
նկարչության համար և պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

____________________

(210) 20192260  (111) 31090
(220) 07.11.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 07.11.2029
(730) «Պրեմիում մոթորս» ՍՊԸ, Երևան, 
Լենինգրադյան 23/11, բն 74, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 
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(526) «ՊՐԵՄԻՈՒՄ» և «ՄՈԹՈՐՍ» գրառումն երն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավտոյուղերի, քսա-
յուղերի, հակասառիչ հեղուկների, ավտո-
կոսմետիկայի, ավտոքիմիայի, զտիչ ների, 
ավտոպահեստամասերի, անվադողերի 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. տրանս-
ֆորմատորային, տուրբինային վերա մշակված 
յուղի վաճառք.

դաս 40. տրանսֆորմատորային, տուրբի-
նային յուղի վերամշակում:

____________________

(210) 20192329  (111) 31091
(220) 14.11.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 14.11.2029
(730) «Ավանգարդ սեքյուրիթի» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Նարեկացի 
41ա, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «SECURITY» գրառումը և «A» տառն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 45. թիկնապահների ծառայություններ. 

ուղեկցում հասարակական վայրերում 
(ընկերակցում). խուզարկուական գործա-
կա լությունների ծառայություններ. 
հանդի   պումների կամ ծանոթությունների կազ-
մա կեր պ ման ակումբների ծառայություններ. 
գիշե րային պահակային գործակալություն-
ների ծառայություններ. պահակային 
ծառայություններ. խորհրդատվություն 
ֆիզի կական անվտանգության հարցերով. 
ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկա-
տվության հավաքում:

____________________

(210) 20192376  (111) 31092
(220) 20.11.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 20.11.2029
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, 
AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. սափորներ (կժեր):
____________________

(210) 20192377  (111) 31093
(220) 20.11.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 20.11.2029
(730) Սերգեյ Այվազյան, Երևան, Թումանյան 
35ա, բն. 34, AM 
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(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «FRUIT» և «VODKA» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մոխրագույն, սև, սպիտակ և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. մրգային օղի:
____________________

(210) 20192389 (111) 31094
(220) 21.11.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 21.11.2029
(730) Էգրի Գլոբալ ԼԼՍ, US 
(442) 14.01.2020
(540)
 

(511) 
դաս 3. մազերի խնամքի լոսյոններ. 

մազերի խնամքի պատրաստուկներ. մազերի 
լավորակիչներ. մազերի շամպուններ. լաքեր 
և գելեր մազերի համար. օճառներ. միջոցներ 
և լոսյոններ մաշկը մաքրելու համար. գելեր 
ցնցուղի և լոգարաննի համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20192413  (111) 31095
(220) 25.11.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 25.11.2029
(730) «Մեգա-սվետ» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, 
Թևոսյան 3, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. հակաշլացման լուսապաշտպան 

ապակիներ. հսկողության էլեկտրական 
սարքավորումներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. չափիչ 
սարքեր. ջերմաստիճանային ցուցիչներ. 
ախտորոշման սարքեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար նախա-
տեսվածների. ինֆրակարմիր դետեկ տորներ. 
ջերմադիտման տեսախցիկներ. օպտիկական 
մանրաթելեր. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օպտիկական 
համակարգով լապտերներ. օպտիկական 
ոսպնյակներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
օպտիկական իրեր. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). դիտասարքեր. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. սմարթ-ակնոցներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20192454  (111) 31096
(220) 28.11.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 28.11.2029
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

մասնավորապես՝ անանուխի թրմօղի, 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, դառը 
թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի, 
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգնի 
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ), 
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի), բալի օղի, 
սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, գինի 
խաղողի չանչերից, տանձի սիդր, սակե, 
վիսկի, սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա-
ներ), սպիրտային լուծամզուքներ, ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից, մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, բրնձի 
սպիրտ, ռոմ, օղի, խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից, նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք), բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք): 

____________________

(210) 20192484 (111) 31097
(220) 04.12.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 04.12.2029
(730) «Պրեմիում մոթորս» ՍՊԸ, Երևան, 
Լենինգրադյան 23/11, բն 74, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «PREMIUM» և «MOTORS» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավտոյուղերի, քսա յուղերի, 
հակասառիչ հեղուկների, ավտոկոս մետիկայի, 
ավտոքիմիայի, զտիչների, ավտոպա հես-

տամասերի, անվադողերի մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք. տրանսֆորմատորային, 
տուրբինային, աշխատած յուղի վաճառք, 
վերամշակված յուղերի վաճառք.

դաս 40. տրանսֆորմատորային, տուրբի-
նային յուղի վերամշակում:

____________________

(210) 20192487  (111) 31098
(220) 05.12.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 05.12.2029
(730) «Յունիբանկ» ԲԲԸ, Երևան, Չարենցի 12, 
թիվ 53, թիվ 1-5, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «PRIVE» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բրոն-
զագույնով:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. բանկային ծառայություններ. դրամի 
փոխանակում. փոխառությունների տրամադրում 
(ֆինանսավորում). ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). ֆակտորինգ. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. հիփոթեքային 
վարկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով. 
սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. արժեթղթերի 
թողարկում. վարկային քարտերի թողարկում. 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություն-
ներ. բանկային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. վարկավորում գրավի դիմաց. 
խորհրդատվություն պարտքի հետ կապված 
հարցերով. ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
միջնորդական գործարքներ կապված արժե-
թղթերի և պարտատոմսերի հետ: 

____________________
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(210) 20192489 (111) 31099
(220) 05.12.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 05.12.2029
(730) «Յունիբանկ» ԲԲԸ, Երևան, Չարենցի 12, 
թիվ 53, թիվ 1-5, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «PRIVE» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բրոնզագույնով:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. բանկային ծառայություններ. դրամի 
փոխանակում. փոխառությունների տրամա դրում 
(ֆինանսավորում). ֆինանսական  հաշ վանցում 
(քլիրինգ). ֆակտորինգ. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. հիփոթե քային 
վարկեր. ֆինանսական վարձակալություն. 
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով. 
սպասարկում վարկային քարտերով. սպա-
սարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. արժեթղթերի 
թողարկում. վարկային քարտերի թողարկում. 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ. 
բանկային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. վարկավորում գրավի դիմաց. 
խորհրդատվություն պարտքի հետ կապված 
հարցերով. ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
միջնորդական գործարքներ կապված արժե-
թղթերի և պարտատոմսերի հետ: 

____________________

(210) 20192568 (111) 31100
(220) 13.12.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 13.12.2029
(730) Տիգրան Մարաբյան, ք. Երևան, Նոր-
Նորք, Ա. Հովհաննիսյան 14, բն. 41, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 20. կահավորանք (կահույք). 

աթոռներ. բազկաթոռներ. թիկնաթոռներ. 
պառկելաթոռներ. պահարաններ. նստարան-
ներ. օրորոցներ. մահճակալներ. մանկական 
մահճակալներ. ցուցապահարաններ. գրա-
պա հարաններ. զգեստապահարաններ. 
սեղաններ. գրասեղաններ. գրասենյակային 
կահույք, ոչ մետաղական հարթակներ 
բեռների փոխադրման համար. շիրմաներ. 
վարագույրների քիվեր. միս կտրատելու համար 
կոճղեր. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. ոչ մետաղական 
սնդուկներ. ոչ մետաղական տակառիկներ. 
տնակներ տնային կենդանիների համար. շան 
բներ.

դաս 25. կոշկեղեն. երկարաճիտ 
կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կրկնակոշիկներ. 
գուլպաներ (երկար). կարճագուլպաներ. 
գլխարկներ. բերետներ. կեպիներ՝ որպես 
գլխարկներ. ցիլինդրներ. բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ. 
տրիկոտաժե հագուստ. շալեր. սվիտերներ. 
պուլովերներ. կոմբինեզոններ. տաբատներ. 
շրջազգեստներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
վերնազգեստ. բաճկոններ. անջրանցիկ 
հագուստ. մուշտակներ. համազգեստ. հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
գոտիներ. գոգնոցներ. ձեռնոցներ. առանց 
մատների ձեռնոցներ. տաբատակալներ.

դաս 32. գարեջուր. կվաս. գարեջրի հիմքով 
կոկտեյլներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր. հանքային ջրեր. 
սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. սմուզիներ (մրգերի 
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կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. նախաճաշարանների ծառա-
յու թյուններ. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարան ների 
ծառայություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). հյուրանոցների 
ծառայություններ. մոթելների ծառայություններ. 
պանսիոնների ծառայություններ. քեմպինգների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. տեղերի ամրա-
գրմամբ (հյուրանոցներում, պանսիոններում) 
զբաղվող գործակալություններ. պանսիոններ 
կենդանիների համար. տեղեկություն և 
խորհրդատվություն սննդի պատրաստման 
հարցերով. անձնական խոհարարի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192625  (111) 31101
(220) 20.12.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 20.12.2029
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

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

ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ, 
քարտեր, ստվարաթուղթ, կատալոգներ, գրքեր, 
թղթե տոպրակներ, ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. առև տրա-
յին տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային նյութերի 
տարածում. առևտրային աուդիտ, գովազդային 
նյութերի առաքում. նմուշների տարածում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
քարտուղարական ծառայություններ. 
գովազդ փոստով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
գովազդ. գովազդային վահանակների 
վարձույթ.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամա-
դրելու ծառայություններ. հեռախոսակապ. 
մալուխային հեռուստահեռարձակում. ռադիո-
հեռախոսակապ. համակարգչային տեր-
մինալներով իրագործվող կապ. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. տեղեկատվություն 
հեռակապի վերաբերյալ. փեյջինգային 
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ). հաղորդագրությունների 
փոխանցման ապարատուրայի վարձույթ. 
օպտիկաթելքային կապ. հեռախոսային ապա-
րատների վարձույթ. արբանյակային կապ. 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ-
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ). ինտերնետին հեռահաղորդակ ցական 
միացման ապահովում. հեռահաղորդակ-
ցական միացումների և երթուղավորման 
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ծառայություններ. հեռակոնֆերանսներ. 
ինտեր  նետ մուտքի ապահովում. հեռուստա-
խանութների ծառայություններ տրամադրող 
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա-
հովում. ձայնային փոստի ծառայություններ. 
անլար հեռարձակում. տվյալների հոսքի 
փոխանցում: 

____________________

(210) 20192627  (111) 31102
(220) 20.12.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 20.12.2029
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

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

ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ, 
քարտեր, ստվարաթուղթ, կատալոգներ, գրքեր, 
թղթե տոպրակներ, ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. առև տրա-
յին տեղեկա տվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. գովազդային նյութերի 
տարածում. առևտրային աուդիտ, գովազդային 
նյութերի առաքում. նմուշների տարածում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագո-
վազդ. քարտուղարական ծառայություններ. 
գովազդ փոստով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 

լրատվամիջոցներով. հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
գովազդ. գովազդային վահանակների 
վարձույթ.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. մալու-
խային հեռուստահեռարձակում. ռադիո հեռա-
խոսակապ. համակարգչային տերմի նալ ներով 
իրագործվող կապ. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. հեռախոսային ապարատների վար ձույթ. 
արբանյակային կապ. հաղորդագրություն-
ների էլեկտրոնային տախտակ (հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ). 
ինտեր նետին հեռահաղորդակցական միաց-
ման ապահովում. հեռահաղորդակցական 
միա ցումների և երթուղավորման ծառա-
յու թյուններ. հեռակոնֆերանսներ. 
ինտեր   նետ մուտքի ապահովում. հեռուստա-
խանութների ծառայություններ տրամադրող 
հեռահաղորդակցական կապուղիների 
ապահովում. ձայնային փոստի ծառայություններ. 
անլար հեռարձակում. տվյալների հոսքի 
փոխանցում:

____________________

(210) 20192668 (111) 31103
(220) 25.12.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 25.12.2029
(730) Արտակ Մարտիրոսյան, Երևան, Հովսեփ 
Էմին 16, բն. 2, AM 
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(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. կարագ. արյունախառն երշիկ. 

արգանակներ. խավիար. երշիկեղեն. թթու 
կաղամբ. ապուրներ. թթու դրած մանր վարունգ. 
պանիրներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
կաթ. կաթնամթերք. մանրաթթու. նրբերշիկ. 
տոմատի խյուս. պահածոյացված սնկեր. 
պահածոյացված լոբազգիներ. կարտոֆիլի 
յուղաբլիթներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
հումուս (խյուս սիսեռից). կաթնաշոռ. կաթնային 
կոկտեյլներ. պահածոյացված սխտոր. 
կոմպոտներ. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). 
արաժան (կաթնաթթվային խմորումով մերված 
կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ). տոմատի 
մածուկ. բադրիջանի խավիար. պահածոյացված 
արտիճուկ. ֆալաֆել. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). նրբերշիկներ 
հոթ-դոգերի համար.

դաս 33. սպիրտային մրգային լուծամ-
զուքներ. ապերիտիֆներ. գինիներ. բալի օղի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևա-
վորում (քեյթրինգ). սրճարանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յու թյուններ. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). ռեստորանների 
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. պանսիոնների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192716  (111) 31104
(220) 30.12.2019 (151) 06.07.2020
   (181) 30.12.2029
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Մոլոչնիե պրոդուկտի «Ռուսագրո», 
RU 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

պահածոյացված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք, 
կարագ.  սննդային յուղեր և ճարպեր. անկենդան 
անձրուկներ (անչոուս). մշակված գետնընկույզ. 
ձվի սպիտակուց. պահածոյացված լոբազ-
գիներ. պահածոյացված սոյայի հատիկներ 
սննդի համար. արգանակներ. կոճապղպեղի 
մուրաբա. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր 
պատրաստելու համար. ուտելի թռչնի բներ. 
պահածոյացված սիսեռ. պահածոյացված սնկեր. 
դոնդողանյութ. մսային դոնդող. սննդային 
դոնդող. մրգային դոնդող. ձվի դեղնուց. կոկոսի 
յուղ. սննդային ոսկրայուղ. խոզի սննդային 
ճարպ. կենդանական սննդային ճարպեր. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. երշիկեղեն. 
չամիչ. խավիար. թթու կաղամբ. ձկան սննդային 
սոսինձ. արյունախառն երշիկ. մսի պահածոներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. ձկան պահածոներ. 
մրգային պահածոներ. արգանակի խտածոներ. 
թթու դրած մանր վարունգ. անկենդան մանր 
ծովախեցգետիններ. սերուցքային կրեմ. կրո-
կետներ. սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ. մշակված 
ծովակաղամբ. լանգուստներ (անկենդան). 
անկենդան սաղմոն. պահածոյացված սոխ. 
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղենից. 
սննդային բուսական յուղ. գետնընկույզի յուղ. 
կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). 
սերուցքային կարագ. միդիաներ (խեցեմորթներ) 
անկենդան. ծեծած նուշ. սննդային ոսկրածուծ. 
կակղամորթներ անկենդան. կաթի փոշի. 
սոյայի կաթ  (կաթի փոխարինիչ). ձկան ալյուր 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. պտղամիս. 
պահածոյացված միս. պահածոյացված 
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բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. անկենդան 
օմարներ. չորացրած կոկոսի ընկույզներ. 
մշակված ընկույզներ. տոմատի մածուկ. լյարդի 
պաշտետներ. պեկտիններ խոհարարական 
նպատակների համար. լյարդ. մանրաթթու. 
մրգային և հատապտղային ջեմեր, պովիդլոներ. 
ձվի փոշի. կաթնային արտադրանք.  
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով). ձկան հիմքով 
սննդամթերք. մածուն (թթվեցրած կաթ), 
պրոստոկվաշա. անկենդան ընտանի թռչուն. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի.  
լոռամրգի մրգանույշ. խնձորի խյուս. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. անկենդան ձուկ. 
պահածոյացված ձուկ. բանջարեղենային 
աղցաններ. մրգային աղցաններ. բեկոն. 
անկենդան սարդինա ձուկ. խոզի միս. անկենդան 
ծովատառեխ. հարած սերուցք. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. աղը դրած միս. նրբերշիկ պաքսիմատի 
մեջ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար.  բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. 
ենթամթերքներ. ապուրներ. բանջարեղենի 
ապուրներ. պանիրներ. սոյայի շոռ.  անկենդան 
հոլոտուրիներ. պահածոյացված գետնասնկեր.  
թյուննոս.  անկենդան ոստրեներ. շրդանային 
մակարդներ. ձկան սուկի. խուրմա. շաքարած 
մրգեր. մրգերի պահածոներ. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. շաքարով մշակված 
մրգեր.  կարտոֆիլի փաթիլներ. հումուս 
(խյուս սիսեռից). մրգակեղև. պահածոյացված 
ոսպ. կարտոֆիլի չիպսեր. մրգային չիպսեր. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). խխունջի ձվեր։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200058 (111) 31105
(220) 17.01.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 17.01.2030

(730) Աշոտ Փարսյան, Երևան, Կոմիտաս 56, 
բն. 74, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 

մասնավորապես՝ թաիլանդական. ռեստո-
րանների ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
թաիլանդական. 

դաս 44. մերսում, մասնավորապես՝ 
թաիլանդական մերսում:

____________________

(210) 20200060 (111) 31106
(220) 17.01.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 17.01.2030
(730) Աշոտ Փարսյան, Երևան, Կոմիտաս 56, 
բն. 74, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 

մասնավորապես՝ թաիլանդական. ռեստո-
րանների ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
թաիլանդական. 

դաս 44. մերսում, մասնավորապես՝ թաի-
լանդական մերսում:

____________________
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(210) 20200079 (111) 31107
(220) 21.01.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 21.01.2030
(730) «Ադոռ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 27/2, 
բն. 41, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «FACTORY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
զմրուխտե կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. մետաղական դռներ.
դաս 20. պահարաններ. գրասեղաններ 

(կահույք). գրասենյակային կահույք. կահա-
վորանք (կահույք). կոմոդներ. մահճակալներ. 
հանդերձարաններ (զգեստապահարաններ). 
մետաղական կահույք. ցուցապահարաններ 
(կահույք). գրապահարաններ. մանկական 
մահճակալներ:

____________________

(210) 20200084 (111) 31108
(220) 22.01.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 22.01.2030
(730) Մայլն Սփեշըլթի Լ.Փ., US 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

տուբերկուլյոզի բուժման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200232 (111) 31109
(220) 07.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 07.02.2030
(730) Կովա Քամփընի, Լթդ., JP 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ սրտանոթային խան-
գարումների բուժման և խոլեստերինի իջեցման 
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200236 (111) 31110
(220) 10.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 10.02.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դիանա Սերոբյան 
Ալեքսանդրի, ք. Գյումրի, Հաղթանակի պող., շ. 
1, բն. 5, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 21. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 

սննդամթերքի համար. ապակյա սրվակներ 
(անոթներ). սպասքապահարաններ. իրեր 
կենդանիների եղջյուրներից. կրիաների զրահ-
ների փոխարինիչներ. բուխարու էկրաններ 
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(կահույք). բաժակներ (անոթներ). խոհանոցային 
տախտակներ կտրատելու համար. սպորտային 
տափաշշեր. հաց կտրատելու տախտակներ. 
գավաթիկներ. թրմելու թեյամաններ. 
գավաթներ. բանկաներ թխվածքների համար. 
թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ. 
բաժակներ ըմպելիքների համար. տուփեր 
նախաճաշի համար. 

դաս 25. գլխանոցներ (հագուստ). 
սվիտերներ պուլովերներ. կարճագուլպաներ. 
հագուստ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
առանց մատների ձեռնոցներ. լողափի կոշիկեր. 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
կարճաթեւ (T-աձեւ) մայկաներ. դիմակներ 
քնելու համար. գլխարկներ. թաթմաններ. 

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշա բույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 

շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս-
տեղ ներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. 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 



ԳԳԳԳԳԳԳ

27

ՄՄՄ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

16 .07 . 2020

հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. հալվա. քիշ. 
մսային թանձր ամոքանք. միսո (համեմունք). 
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. 
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի. 
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ) մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկ-
ներ մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 

պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապո նական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ  բլիթ-
ներ). օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
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բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպե-
լիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից.  սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. 

դաս 35. առևտուր. օգնություն գործա-
րարության կառավարման հարցերում. տվյալ ներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտա րարությունների  փակցնում.  ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքն արժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վար-
ձելու գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 

հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մա կերպման և կառավարման հար ցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահա տում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտո-
ւրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետա  զոտություններ. ծառայություններ 
հասարա կական հարաբերությունների բնագա-
վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություն-
ներ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնա պաշարների վարում. մասնագիտա-
կան խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
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վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 

ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավա րում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ վճարել մեկ կտտոցով (PPC). 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ  և  ծառայություններ  վաճառող -
ներին. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու-
թյունների համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամա-
դրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության 
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թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
պատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման ռազմա-
վարության վերաբերյալ խորհրդատվություն. 
խորհրդատվություն գովազդային հաղորդակ-
ցության ռազմավարության վերաբերյալ. 
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում 
երրորդ անձանց համար. սպորտային 
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք -
ների և ծառայությունների խթա նում. 
մրցակցային հետախուզական ծառայու-
թյուններ. շուկայի հետախուզական ծառա-
յություններ. ֆինանսական աուդիտ. թվային 
երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
hնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծածախ 
վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամանա-
կավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 

դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 
զբոսայգիների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների ծառայություններ. կինեմա-
տոգրաֆիական սարքավորումների վարձույթ. 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար. կինոստուդիաների ծառայություններ. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի 

համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում. 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. տեքս-
տային նյութերի հրապարակում, բացա-
ռու թյամբ գովազդային նյութերի. 
կրթա  դաս  տիարակչական ծառայություններ. 
հեռուս տատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկացում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակեր պում 
և անցկացում. դիսկոտեկների ծառայություն-
ներ. տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. տեղեկատվություն 
զվարճության հարցերով. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. հանգստի ճամբար-
ների ծառայություններ (զվարճություններ). 
ժաման ցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազ մում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
պարահանդեսների կազմակերպում. լուսա-
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. հեռուստատեսային և 
կինոսցենարների գրում. զգեստավոր-
ված դիմակահանդեսների կազմակերպում 
զվար ճությունների համար. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային.
ծառայություններ. 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություննե-
րում. ռեստորանների ծառայություն-
ներ. ինքնա սպասարկման ռեստորան ների 
ծառա յություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. խոհանոցային սարքերի 
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վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի 
վարձույթ. մթերքից խոհարարական արձա-
նիկների ստեղծում. վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդի 
ձևավորում. տորթերի ձևավորում. տեղեկություն 
և խորհրդատվություն սննդի պատրաստման 
հարցերով. անձնական խոհարարի ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20200283 (111) 31111
(220) 17.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 17.02.2030
(730) «Սթար-ին» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեյի 11, բն. 
2920, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «RESTAURANT» և «BAR» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտններ  չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում և 
մատուցում. բարերի ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200284 (111) 31112
(220) 17.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 17.02.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 02.03.2020

(540) 

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

դաս 30. սուրճ. աղացած սուրճ. 
բոված հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. սուրճի հումք. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. տաք 
շոկոլադ. կակաո. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. թեյ. լուծվող 
թեյ. սառը թեյ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. պղպեղ. հատիկավոր սև պղպեղ. 
աղացած սև պղպեղ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200286 (111) 31113
(220) 18.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 18.02.2030
(730) «Ֆարմեդ» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 
30, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կանաչ, մոխրագույն և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. լուծողական միջոցներ. քսուքներ 
բժշկական նպատակների համար. քնաբերներ. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. ախտորոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակ-
ների համար. քիմիական ռեակտիվներ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. հակաբիոտիկներ. 
դեղագործական ապրանքներ. բժշկական 
սպիրտ. անզգայացնող միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. վիրակապային կալանդներ 
(բանդաժներ). բալզամներ (բալասաններ) 
բժշկական նպատակների համար. փայտածուխ 
դեղագործական նպատակների համար. 
օշարակներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղապատիճներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. բամբակյա կտորներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղեր փորկապության դեմ. բամբակ բժշկական 
նպատակների համար. պատվաստանյութեր. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր. 
արյունը մաքրող միջոցներ. ցավազրկողներ. 
դեղամիջոցներ. վիրախծուծներ. տամպոններ 
վերքերը բուժելու համար. վիրաբուժական 
վիրակապման նյութեր. լուծողականներ 
(մաքրող միջոցներ). ջերմն իջեցնող միջոցներ.

դաս 10. վիրաբուժական դանակներ. 
ձեռնոցներ բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական ապարատուրա և գործիքներ. 
վիրաբուժական թելեր. վիրաբուժական 
մկրատներ. վիրաբուժական կտրող գործիքներ. 
ներարկիչներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ. 
հատուկ կահույք բժշկական նպատակների 
համար. վիրահատական սեղաններ. մանրէա-
զերծված վիրաբուժական սավաններ. 
էլեկտրոդներ բժշկական նպատակների համար. 
հատուկ բժշկական նպատակների համար 
հարմարեցված մահճակալներ. անզգայաց-
ման դիմկալներ. դիմկալներ բժշկական 
անձնակազմի համար. վիրաբուժական 
սավաններ. սրտի դեֆիբրիլյատորներ. դիա-
լիզորդ սարքեր. հատուկ տարողություններ 

բժշկական թափոնների համար. շնչադիմակներ 
արհեստական շնչառության համար.

դաս 11. ախտահանող ապարատներ 
բժշկա կան նպատակներով.

դաս 16. թուղթ բժշկական զննման սեղան-
ների համար.

դաս 25. թասակներ (գլխարկ).
դաս 35. դեղագործական, անասնա-

բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական պարագաների մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20200308 (111) 31114
(220) 19.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 19.02.2030
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվներ. գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք. բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ 
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի.  մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ. օղի:

____________________

(210) 20200318 (111) 31115
(220) 20.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 20.02.2030
(730) «Ագռավու քար գինեգործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի 2, բն. 21, AM 
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(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «Winery» և «Գինեգործարան» գրառումներնն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-
վորապես՝ գինիներ:

____________________

(210) 20200319  (111) 31116
(220) 20.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 20.02.2030
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. փաթեթավորված ճաշատեսակներ, 

հիմնականում բաղկացած մշակված մրգերից 
կամ մշակված ընկույզներից. թեթև նախաշաճեր 
և նախուտեստներ ընկույզների հիմքով. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. մշակված 
մրգեր. մշակված ընկույզներ.

դաս 32. շշալցված ջուր. վիտամինաց-
ված խմելու ջուր. բուրավետացված ջուր. 
սոդայաջուր. կոլա (ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200320 (111) 31117
(220) 20.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 20.02.2030
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. փաթեթավորված ճաշատեսակներ, 

հիմնականում բաղկացած մշակված մրգերից 
կամ մշակված ընկույզներից. թեթև նախաշաճեր 
և նախուտեստներ ընկույզների հիմքով. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. մշակված 
մրգեր. մշակված ընկույզներ.

դաս 32. շշալցված ջուր. վիտամինացված 
խմելու ջուր. բուրավետացված ջուր. սոդա-
յաջուր. կոլա (ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200347 (111) 31118
(220) 24.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 24.02.2030
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` անանուխի 

թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվներ. գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք. բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ 
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի.  մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ. օղի:

____________________
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(210) 20200352 (111) 31119
(220) 24.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 24.02.2030
(730) Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ամենագնացի անվադողեր. 

անվադողեր հանքարդյունաբերական տեխ-
նիկայի համար. անվադողեր շարժիչավոր 
ճանապարհային քերիչների (գրեյդերների) 
համար. անվադողեր բեռնիչ էքսկավատոր-
ների համար. անվադողեր բուլդոզերների 
համար. դողեր ճանապարհային գլդոնների 
անիվների համար. անվադողեր անվավոր 
ամբարձիչների համար. անվադողեր 
ամբարձիչների (կռունկների) համար. անվա-
դողեր ուղեմերձաբեր տրակտորների համար. 
անվադողեր ձյուն մաքրող մեքենաների 
համար. անվադողեր բետոնափռիչների և 
ասֆալտափռիչների համար. անվադողեր 
հողափոր մեքենաների համար. անվադողեր 
ինքնաթափ բեռնատարների համար. 
անվադողեր հոդակապավոր ինքնաթափ 
բեռնատարների համար. անվադողեր 
բեռնարկղեր տեղափոխող բեռնատարների 
համար. անվադողեր բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար. անվադողեր 
աղբատարների համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200353 (111) 31120
(220) 24.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 24.02.2030
(730) Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ամենագնացի անվադողեր. 

անվադողեր հանքարդյունաբերական տեխ-

նիկայի համար. անվադողեր շարժիչավոր 
ճանապարհային քերիչների (գրեյդերների) 
համար. անվադողեր բեռնիչ էքսկավատոր-
ների համար. անվադողեր բուլդոզերների 
համար. դողեր ճանապարհային գլդոնների 
անիվների համար. անվադողեր անվավոր 
ամբարձիչների համար. անվադողեր 
ամբարձիչների (կռունկների) համար. անվա-
դողեր ուղեմերձաբեր տրակտորների համար. 
անվադողեր ձյուն մաքրող մեքենաների 
համար. անվադողեր բետոնափռիչների և 
ասֆալտափռիչների համար. անվադողեր 
հողափոր մեքենաների համար. անվադողեր 
ինքնաթափ բեռնատարների համար. 
անվադողեր հոդակապավոր ինքնաթափ 
բեռնատարների համար. անվադողեր 
բեռնարկղեր տեղափոխող բեռնատարների 
համար. անվադողեր բեռնատար ավտո-
մեքենաների համար. անվադողեր 
աղբատարների համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200359 (111) 31121
(220) 25.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 25.02.2030
(730) Անուշավան Վարդպարոնյան, ք. Գյումրի, 
Աբովյան փ., տուն 248/4, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն և սպիտակ  գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ. բուկլետներ. արտաքին 
գովազդների թղթե վահանակներ.

դաս 25. գուլպաներ. կիսագուլպաներ. 
տրիկոտաժե զգեստ:

____________________
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(210) 20200376 (111) 31122
(220) 26.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 26.02.2030
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ. 
43, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի), բալի օղի, սպիրտային 
ըմպելիքներ, բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք): 

____________________

(210) 20200377 (111) 31123
(220) 26.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 26.02.2030
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ. 
43, AM 
(442) 16.03.2020

(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի), բալի օղի, սպիրտային 
ըմպելիքներ, բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկո-
հոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20200378 (111) 31124
(220) 26.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 26.02.2030
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ. 
43, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 
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(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի), բալի օղի, սպիրտային 
ըմպելիքներ, բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20200388 (111) 31125
(220) 27.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 27.02.2030
(730) «Վիտա լոնգա» ՍՊԸ, Երևան, Լենին-
գրադյան 4/9, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների 

ծառայություններ. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. մանուալ թերապիա 
(քիրոպրակտիկա). հիվանդանոցների ծա ռա-
յու թյուններ. սանիտարական ծառայու-
թյուն. ապաքինվողների համար տների 
ծառայություններ. մերսում. բժշկական 
օգնություն. ակնաբույժների ծառայություն-
ներ. ֆիզիոթերապիա. առողջատների 
ծառայություններ. ատամնաբուժական օգնու-

թյուն. ստոմատոլոգիա. բուժքույրական 
խնամքով տների ծառայություններ. արյան 
բանկերի ծառայություններ. մանկաբարձական 
օգնություն. հիվանդների խնամք. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. մազերի պատվաստում. 
հոգեբանների ծառայություններ. բուժում 
հոմեոպաթիկ բնահյութերով ծառայություններ 
արոմաթերապիայի ոլորտում. արհեստական 
բեղմնավորում. թմրադեղերի կամ ալկոհոլի 
չարաշահումից հիվանդների համար վերա-
կանգնողական. ծառայություններ. փորձա-
նոթում բեղմնավորման ծառայություններ. 
արտամարմնային բեղմնավորման ծառա յու-
թյուններ. դաջում. հեռաբուժման ծառայու-
թյուններ. շոգեբաղնիքների ծառայություն ներ. 
հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառա -
յություններ. արևաբուժարանների ծառայու-
թյուններ. թերապևտիկ ծառայություններ. 
բուժսարքավորումների վարձույթ. դիսպան-
սերներ  բուժկենտրոններ. ոչ ավանդական 
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. 
խորհուրդներ առողջության հարցերով. 
սահմանափակ հնարավորություններով 
անձանց համար բժշկական խորհրդա-
տվություն. պիրսինգ. պալիատիվ խնամք. 
մեղվափեթակների վարձույթ. բժշկական 
լաբորատորիաների կողմից տրամադրվող 
բժշկական վերլուծության ծառայություններ 
ախտորոշման և բուժման նպատակով. 
բժշկական զննում. տներ այցելող բուժքույրական 
խնամքի ծառայություններ. կոսմետոլոգիական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20200400 (111) 31126
(220) 27.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 27.02.2030
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 16.03.2020
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

37

ՄՄՄ 1

37

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

16 .07 . 2020

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. եթերային 
յուղեր. շամպուններ. լավորակիչներ. մազերի 
խնամքի պատրաստուկներ. մուսեր մազերի 
համար. լաքեր մազերի համար. ժելեր 
մազերի համար. մազերի հարդարման 
պատրաստուկներ. ոչ բուժական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. ցնցուղի գելեր. մաշկի 
խոնավացման պատրաստուկներ. լոսյոններ 
մաշկի համար. մաշկի կրեմներ. մաշկը 
մաքրող միջոցներ. օճառներ մաշկի համար. 
պատրաստուկներ դեմքը լվանալու համար.  
մաշկի տոնուսը բարձրացնող միջոցներ. 
նախապես խոնավացված կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. ատամնամածուկ. ոչ բուժա կան 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար. շնչառությունը թարմացնող միջոցներ. 
բուրավետ հեղուկացիրներ սենյակների համար. 
բալզամներ և կրեմներ սափրվելուց առաջ 
օգտագործելու համար. միջոցներ սափրվելուց 
հետո օգտագործելու համար. սափրվելու 
կրեմներ. սափրվելու գելեր. սափրվելու 
փրփուրներ. հոտազերծիչներ անձնական 
օգտագործման համար. շերտազատման 
քսուքներ. ներկանյութեր մազերի, մորուքի և 
բեղերի համար.

դաս 8. ածելիներ. էլեկտրական ածե-
լիներ. մեքենաներ մազերը խուզելու համար. 
էլեկտրական մեքենաներ մազերը խուզելու 
համար. պիտոյատուփեր սափրվելու պարա-
գաների համար.

դաս 21. խոզանակներ մազերի համար. 
սանրեր մազերի համար. սափրվելու վրձիններ. 
բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար. 
ատամնաքչփորիչներ.  ատամի թելեր. դատարկ 
վաճառվող պլաստիկ շշեր. մաքրելու և սրբելու 
կտորներ, այն է՝ թավշակաշի։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200401  (111) 31127
(220) 27.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 27.02.2030
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 16.03.2020

(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. եթերային 
յուղեր. շամպուններ. լավորակիչներ. մազերի 
խնամքի պատրաստուկներ. մուսեր մազերի 
համար. լաքեր մազերի համար. ժելեր 
մազերի համար. մազերի հարդարման 
պատրաստուկներ. ոչ բուժական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. ցնցուղի գելեր. մաշկի 
խոնավացման պատրաստուկներ. լոսյոններ 
մաշկի համար. մաշկի կրեմներ. մաշկը 
մաքրող միջոցներ. օճառներ մաշկի համար. 
պատրաստուկներ դեմքը լվանալու համար.  
մաշկի տոնուսը բարձրացնող միջոցներ. 
նախապես խոնավացված կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. ատամնամածուկ. ոչ բուժական 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար. շնչառությունը թարմացնող միջոցներ. 
բուրավետ հեղուկացիրներ սենյակների համար. 
բալզամներ և կրեմներ սափրվելուց առաջ 
օգտագործելու համար. միջոցներ սափրվելուց 
հետո օգտագործելու համար. սափրվելու 
կրեմներ. սափրվելու գելեր. սափրվելու 
փրփուրներ. հոտազերծիչներ անձնական 
օգտագործման համար. շերտազատման 
քսուքներ. ներկանյութեր մազերի, մորուքի և 
բեղերի համար.

դաս 8. ածելիներ. էլեկտրական 
ածելիներ. մեքենաներ մազերը խուզելու 
համար. էլեկտրական մեքենաներ մազերը 
խուզելու համար. պիտոյատուփեր սափրվելու 
պարագաների համար.

դաս 21. խոզանակներ մազերի համար. 
սանրեր մազերի համար. սափրվելու վրձիններ. 
բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար. 
ատամնաքչփորիչներ.  ատամի թելեր. դատարկ 
վաճառվող պլաստիկ շշեր. մաքրելու և սրբելու 
կտորներ, այն է՝ թավշակաշի։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20200407 (111) 31128
(220) 28.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 28.02.2030
(730) «Ինգենիում» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան 
31/28, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ, արդյու-
նա բերական վերլուծումների և հետա զոտու-
թյունների ծառայություններ, համա  կարգ չային 
ապարատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում, մասնավորապես՝ 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ, տեխ-
նիկական նախագծերի ուսումնասիրում, 
համակարգիչների վարձույթ, համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում, ծրագրային 
ապահովման մշակում, ծրագրային ապահով-
ման արդիականացում, խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում, ծրագրային ապահովման 
վարձույթ, համակարգչային տվյալների 
վերականգնում, ծրագրային ապահովման 
սպասարկում, համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն, համակարգչային համակարգերի 
նախագծում, համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում, տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա, վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար, համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի), համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում, ամպերի ցրում, 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկա-
կան կերպափոխման, խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով, վեբ-

սերվերների վարձույթ, տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից, փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում), վեբ-կայքերի դիզայնի 
ոլորտում խորհրդատվություն, ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն, սերվերների 
հոսթինգ, տվյալների պահեստային 
հեռա պատճենման ծառայություններ, 
համա կարգչային տեխնոլոգիաների և ծրա-
գրավորման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով, 
«Ամպային» տեխնոլոգիաների ծառայու-
թյուններ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում 
են արտաքին ռեսուրսների (աութսորսինգ) 
հիման վրա, տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն, համակարգչային տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվություններ, 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն, տեխնի կական փաս-
տաթղթերի կազմում, վեբ-կայքերի 
տեղեկատվական կատա լոգների ստեղծում և 
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայություն-
ներ տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում), խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով, 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով, տվյալների կոդավորման 
ծառայություններ, համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը 
կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու 
համար, անձնական տվյալների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության գողությունը հայտնաբերելու 
համար, ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում, հարթակ որպես ծառայություն 
(PaaS), համակարգչային հարթակների կատա-
րելագործում, հետազոտություններ շինա-
րարական աշխատանքների ոլորտում:

____________________

(210) 20200411  (111) 31129
(220) 28.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 28.02.2030
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(730) «Կալիդուս» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 
90/35, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 

սարքավորումների տեղակայում.
դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուցվող 

անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար. 
անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար:

____________________

(210) 20200413  (111) 31130
(220) 28.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 28.02.2030
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկ ներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաս տուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 

մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար;
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200414  (111) 31131
(220) 28.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 28.02.2030
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչաց-
նելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20200415  (111) 31132
(220) 28.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 28.02.2030
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «500» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկ ներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչաց-
նելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200417  (111) 31133
(220) 28.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 28.02.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.03.2020
(310) 2019766993   (320) 24.12.2019   (330) RU

(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդու կամ 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. վիտամիններ, 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ և բուժիչ 
սննդային հավելումներ մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200418 (111) 31134
(220) 28.02.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 28.02.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.03.2020
(310) 2019766987   (320) 24.12.2019   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
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դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդու կամ 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. վիտամիններ, 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ և բուժիչ 
սննդային հավելումներ մարդկանց համար։

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20200429 (111) 31135
(220) 03.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 03.03.2030
(730) «Հախվերդյանս Վայների» ՍՊԸ, Երևան, 
Թևոսյան 7, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին գույնով:
(511) 

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20200518 (111) 31136
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 

(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20200519  (111) 31137
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20200520 (111) 31138
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
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(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20200522 (111) 31139
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20200523 (111) 31140
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020

(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20200524 (111) 31141
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

43

ՄՄՄ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

16 .07 . 2020

(210) 20200527 (111) 31142
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20200529 (111) 31143
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20200530 (111) 31144
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ Նովա 
6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20200531  (111) 31145
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________
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(210) 20200534 (111) 31146
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20200535 (111) 31147
(220) 13.03.2020 (151) 06.07.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ՄՄՄ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

16 .07 . 2020

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5679  18.07.2030 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

5680  18.07.2030 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

5791  16.03.2030 Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ, MU

5793  16.03.2030 Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ, MU

5794  16.03.2030 Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ, MU

5795  16.03.2030 Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ, MU

5858  01.06.2030 Վայդթեք Մենյուֆեքչրինգ Սդն. Բհդ., MY

5988  25.07.2030 Էֆես Հոլլընդ Թեքնիքլ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Բ.Վ., NL

5989  25.07.2030 Էֆես Հոլլընդ Թեքնիքլ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Բ.Վ., NL

6026  28.08.2030 Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

6027  28.08.2030 Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

6028  28.08.2030 Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

6029  04.09.2030 Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

6042  04.07.2030 Փթիթ Բատո, Ս.Ա.Ս., FR

6074  11.07.2030 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

6077  18.07.2030 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

6078  25.07.2030 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

6443  30.10.2030 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

15697 08.06.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    0607, ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

15731 05.02.2030 «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

     գյուղ Մրգանուշ, Անդրանիկի 24, AM

15937 22.06.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    0607, ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

16050 25.01.2030 «Ս ընդ Ս» ՍՊԸ, Երևան, Կամարակ 2 նրբ., 28տ, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

16147 21.06.2030 «Սոմիլա» ՍՊԸ, Վանաձոր, Զորավար Անդրանիկի 14ա, AM

16158 01.07.2030 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    0607, ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

16166 26.05.2030 «Ինտաս» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1-ին նրբ., 3-րդ շենք, բն. 12, AM

16183 23.06.2030 «Լյու ընդ Ար» ՍՊԸ, Երևան, Սիլիկյան հին խճուղի 18, AM

16359 14.07.2030 Սեյվրգլասս, FR

16477 25.08.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

16478 25.08.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

16479 25.08.2030 «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 0082, 

    Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM

16491 29.04.2030 «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գյուղ Մրգանուշ, Անդրանիկի 24, AM

16527 18.08.2030 ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ պետական

    ոչ առևտրային կազմակերպություն, ՀՀ, 0203, ք. Աշտարակ–2, AM

16544 27.05.2030 ԲիոՄարին Ֆարմասյութիքլ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

16758 14.07.2030 Սեյվրգլասս, FR

16771  27.10.2030 Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI

16853 29.10.2030 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

16855 29.10.2030 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

16948 29.10.2030 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

17067 08.12.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա ( նաև առևտուր անող որպես 

    Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

17588 10.03.2031 Նեթֆլիքս, Ինք., Դելավեր նահանգ կորպորացիա, US

18248 29.10.2030 «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A47J 27/00         583  U

A47J 27/00         584  U

A47J 27/00         585  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2403
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23421, 29315, 29277, 
28876, 28834, 28193
73 (1) Իրավատեր  Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ 
Լիմիթիդ, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands, KY
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ըդվանսթ 
Նյու Թեքնոլըջիզ Քո., Լթդ., Cayman Corporate 
Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, Cayman Islands, KY
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
   Հանրապետություն
Գրանցված է                         30.06.2020

____________________

Գրանցում No 2404
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10638
73 (1) Իրավատեր  «Պռոշյանի կոնյակի 
գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 
Աշտարակի խճ. 2ա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող    «Մանուկյան 
կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Բալահովիտ, Կարմիր Բանակայինների 6/10/1, 
AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             03.07.2020

____________________

Գրանցում No 2405
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25745
73 (1) Իրավատեր  «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մանուկյան 
կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Բալահովիտ, Կարմիր Բանակայինների 6/10/1, 
AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.07.2020

____________________

Գրանցում No 2406
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21291, 22716
73 (1) Իրավատեր  «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Վ. Արտաշատ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մակօ գրուպ» 
ՍՊԸ, Երևան, Վ. Փափազյան 17, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          06.07.2020

____________________

Գրանցում No 2407
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14521
73 (1) Իրավատեր  Զակրիտոյե ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո «Նատուր Պրոդուկտ Ինտերնեշնլ», 
Leningradskaja oblastj, g. Viborg ul. Krepostnaja 
23, Russia, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վելիանտ 
Հոլդինգզ Այըրլենդ, 3013 Lake Drive, Citywest 
Business Campus, Dublin 24, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          06.07.2020

____________________
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Գրանցում No 2408
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20506, 20827, 20828
73 (1) Իրավատեր  Դեվիդ Ալլեն ընդ Քո., 
Կալիֆոռնիայի նահանգի կորպորացիա, 407-F 
Bryant Circle, Ojai, California 93023, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դեյվիդքո 
Բ.Վ., Stadionkade 20 2, 1077VL, Amsterdam, The 
Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.07.2020

____________________
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

    283U           21.12.2019
    366U           28.12.2019
    460U           25.12.2019
    517U           27.12.2019

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2943    28.12.2019
3282         18.12.2019
3283         18.12.2019
3284         18.12.2019
3285         18.12.2019
3287                  27.12.2019         

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   103 S  29.12.2019
   106 S  29.12.2019
   112 S  29.12.2019
   349 S  29.12.2019

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



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



56

ՄՄՄ 1
 

56

№ 07/2 
16 .07 . 2020

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2020.01 (11) 583 (13) U
A47J 27/00

(21) AM20200022U (22) 27.02.2020
 (31) ПМ2019131382, (32) 04.10.2019, (33) RU
(72) Рыжков Виктор Игоревич (RU) 
(73) Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Поларис Интернейшнл Лимитед” (RU) 
(54) Крышка чайника
(57) Полезная модель относится к предметам 
домашнего обихода, а именно к технике, 
используемой на кухне, в частности к 
электрическим чайникам.

Крышка чайника содержит корпус, в 
котором выполнен вход для заливания воды, 
перегородку для воды, расположенную под 
упомянутым входом для заливания воды, 
которая под действием веса воды во входе для 
заливания воды осуществляет открытие входа 
для заливания воды. Указанная перегородка для 
воды выполнена в виде клапана из эластичного 
материала, причем в нормальном положении 
отверстие на конце указанного клапана закрыто 
сомкнутыми частями, под действием веса 
воды во входе для заливания воды, указанные 
части расходятся и при прекращении подачи 
во вход для заливания воды, указанные части 
сходятся за счет эластичных сил, возвращая их 
в нормальное положение.

Повышается надежность и долговечность 
за счет использования эластичного обратного 
клапана, обеспечивающего возможность налива 
воды в чайник без снятия или открывания 
крышки, 4 ил.
(74) Р. Давтян

____________________

(51) 2020.01 (11) 584 (13) U
A47J 27/00

(21) AM20200023U (22) 27.02.2020
(31) ПМ 2019131385, (32) 04.10.2019, (33) RU
(72) Рыжков Виктор Игоревич (RU) 
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
“Поларис Интернейшнл Лимитед” (RU) 

Сведения о выданных патентах
(54) Крышка чайника
(57) Полезная модель относится к предметам 
домашнего обихода, а именно к технике, 
используемой на кухне, в частности к 
электрическим чайникам. 

Крышка чайника содержит корпус, в 
котором выполнен вход для заливания воды, 
перегородку для воды, подвижно расположенную 
под упомянутым входом для заливания воды, и 
закрывающий механизм, оказывающий упругое 
приводное усилие на перегородку для воды для 
обеспечения закрытия перегородкой для воды 
входа для заливания воды, и под действием 
веса воды во входе для заливания воды 
упомянутая перегородка для воды осуществляет 
открытие входа для заливания воды, при этом 
корпус содержит взаимно перпендикулярные 
планки, расположенные в пределах входя для 
заливания воды. Упомянутая перегородка 
для воды выполнена в виде отдельных 
секций, каждая из которых имеет собственное 
крепление и собственный закрывающий 
механизм, расположенные на указанных 
взаимно перпендикулярных планках, при этом 
закрывающий механизм выполнен в виде 
возвратной пружины для приведения каждой 
секции перегородки для воды к перемещению. 

Повышается надежность и удобство 
пользования чайником, в том числе людьми 
с ограниченными возможностями, а также 
физически ослабленными лицами, например, 
пожилыми людьми, детьми, за счет обеспечения 
возможности налива воды в чайник без снятия 
или открывания крышки, 2 ил.
(74) Р. Давтян

____________________

(51) 2020.01  (11) 585 (13) U
A47J 27/00

(21) AM20200024U (22) 27.02.2020
(31) ПМ 2019131387, (32) 04.10.2019, (33) RU
(72) Рыжков Виктор Игоревич (RU) 
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
“Поларис Интернейшнл Лимитед” (RU) 
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(54) Крышка чайника
(57) Полезная модель относится к предметам 
домашнего обихода, а именно к технике, 
используемой на кухне, в частности к 
электрическим чайникам.

Крышка чайника содержит корпус, в 
котором выполнен вход для заливания воды, 
перегородку для воды, подвижно расположен ную 
под упомянутым входом для заливания воды, и 
закрывающий механизм, оказывающий упругое 
приводное усилие на перегородку для воды для 
обеспечения закрытия перегородкой для воды 
входа для заливания воды, и под действием  
веса воды во входе для заливания воды 
упомянутая перегородка для воды осуществляет 

открытие входа для заливания воды. Упомянутая 
перегородка для воды выполнена в виде 
отдельных секций, каждая из которых имеет 
собственное крепление на горизонтальной 
планке, расположенной в пределах входа для 
заливания воды, и собственный закрывающий 
механизм, расположенный на горизонтальной 
планке, и выполненный в виде возвратной 
пружины для приведения перегородки для 
воды к перемещению.

Повышается надежность и удобство 
пользования чайником за счет обеспечения 
возможности налива воды в чайник без снятия 
или открывания крышки, 4 ил.
(74) Р. Давтян

____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№07/2

16 .07 . 2020

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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