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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների

նույնականացման միջազգային կոդերը

ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 

 A գյուտի արտոնագիր 

 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 գյուտի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ստացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 2296 (13) A
A01G 1/00

(21) AM20080223 (22) 12.12.2008
(45) 27.07.2009
(71) Աբրահամ Մադաթի Բալայան (AM), Վիգեն 
Բորիսի Գոգինյան (AM), Էվրիկ Գեղամի Աֆրիկ-
յան (AM)
(72) Աբրահամ Մադաթի Բալայան (AM), Վիգեն 
Բորիսի Գոգինյան (AM), Էվրիկ Գեղամի Աֆրիկ-
յան (AM)
(73) Աբրահամ Մադաթի Բալայան (AM), Վիգեն 
Բորիսի Գոգինյան (AM), Էվրիկ Գեղամի Աֆրիկ-
յան (AM)
(54) Գետնախնձորի աճեցման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, 
մասնավորապես` ինուլին պարունակող մշակա-
բույսերի, հատկապես գետնախնձորի աճեցման 
եղանակներին։

Իրականացնում են հողի նախատնկային 
մշակում, օրգանական և հանքային պարարտա-
նյութերի ներմուծում, թմբերի ակոսում, սերմ-
նային պալարների տնկում և միջշարային
մշակումներ։ Այնուհետև բույսերի զանգվածային 
ծաղկման փուլում հողի մակերևութից 40-
110 սմ բարձրության վրա ցողունի հատումով 
տերևուքը հնձում են, որից հետո հավաքում են 
պալարները։

Ապահովվում է պալարներում ինուլինի պարու-
նակության բարձրացում։
(74) Ռ. Քալաշյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2297 (13) A
A61F 9/007

(21) AM20090017 (22) 19.03.2009
(45) 27.07.2009
(71) Թադևոս Ալբերտի Հովհաննիսյան (AM), Արմեն
Հրաչիկի Վարդանյան (AM)
(72) Թադևոս Ալբերտի Հովհաննիսյան (AM), Արմեն
Հրաչիկի Վարդանյան (AM)
(73) Թադևոս Ալբերտի Հովհաննիսյան, 0033, 
Երևան, Ա. Ավետիսյան 8, բն. 62 (AM), Արմեն Հրա-
չիկի Վարդանյան, 0002, Երևան, Դ. Դեմիրճյան
36, բն. 31 (AM)

(54) Դիաբետիկ պրոլիֆերատիվ վիտրեոռե-
տինոպաթիայի բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնագավառին, 
մասնավորապես՝ ակնաբուժությանը և կարող է 
կիրառվել դիաբետիկ պրոլիֆերատիվ վիտրեո-
ռետինոպաթիայի բուժման համար։

Հիվանդին փակ վիտրեկտոմիա կատարելուց
առաջ աչքի ապակենման մարմնի մեջ ներարկում
են դեղամիջոց։ Որպես դեղամիջոց օգտագործում
են 12%–անոց միզանյութի ածանցյալի լուծույթ
0,07-0,12մլ չափով վիտրեկտոմիայից 7-10 օր 
առաջ։

Ապահովվում է վիրահատման ժամանակի 
կրճատումը և վիրահատական բարդությունների 
կանխարգելումը, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2298 (13) A 
B62D 25/14
B60R 16/037

(21) AM20090015 (22) 18.03.2009
(45) 27.07.2009
(71) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(72) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(73) Արման Հովհաննիսյան, 0015, Երևան, Գրիգոր 
Լուսավորչի 12, բն. 2ա (AM)
(54) Ավտոմեքենայի սալոն
(57) Սալոնն ունի վարորդի և ուղևորների համար 
նստատեղեր, կառավարման վահանակ և ղեկ։ 
Վարորդին հարող հատվածամասում ավտո-
մեքենայի թափքը և կառավարման վահանակն
ունեն միմյանց համապատասխան գոգավորու-
թյուն, որի մեջ տեղակայված է ղեկը։

Ղեկի նոր դիրքավորմամբ մեծացվում է ավտո-
մեքենայի սալոնի օգտակար մակերեսը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2299 (13) A
C01B 6/00

(21) AM20080206 (22) 17.11.2008
(45) 27.07.2009
(71) Սեդա Դոլուխանյան (AM), Անահիտ Ալեքսան-
յան (AM)
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(72) Սեդա Դոլուխանյան (AM), Անահիտ Ալեքսան-
յան (AM)
(73) Սեդա Դոլուխանյան (AM), Անահիտ Ալեքսան-
յան (AM)
(54) Անցումային մետաղների կոմպակտ հիդրիդ-
ների ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղագործությանը,
մասնավորապես՝ անցումային մետաղների
կոմպակտ հիդրիդների ստացման եղանակներին 
և կարող է կիրառվել միջուկային տեխնիկայում,
որպես իոնացնող ճառագայթումից կենսաբանական
պաշտպանիչներ և այլն։

Փոշու կամ տաշեղների ձևով մետաղները
հիդրիդացնում են վակուումում՝ բարձրաջեր-
մաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի (ԲԻՍ) 
մեթոդով, ապահովելով  ստացված հիդրիդների 
ստեխիոմետրական բաղադրությունը, այնուհետև
ստացված հիդրիդները մանրացնում են և կոմպակ-
տավորում սեղմմամբ մինչև խտության տեսական
արժեքին մոտ  արժեքի  հասնելը:  

Պարզեցվում է եղանակը,  բարելավվում կոմ-
պակտ հիդրիդների ֆիզիկամեխանիկական բնու-
թագրերը։
(74) Ն. Թումանյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2300 (13) A

E02B 8/00

(21) AM20090020 (22) 30.03.2009

(45) 27.07.2009

(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-

րության պետական համալսարան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն (AM)

(72) Ռոմիկ Արտաշեսի Հովնանյան (AM), Արեստակ 

Արամայիսի Սարուխանյան (AM), Լևոն Վաչեի 

Թոքմաջյան (AM), Արմեն Մարտինի Սիմոնյան (AM)

(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-

րության պետական համալսարան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն, 0009, Երևան, 

Տերյան 105 (AM)
(54) Ազատ անկման ջրային շիթի էներգիայի 
մարման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրոտեխնիկային 
և կարող է օգտագործվել հանդարտիչ ավազան-
ներում ազատ վայր ընկնող հարթ ջրային շիթի 
էներգիայի մարման համար։

Սարքն ունի հանդարտիչ ավազանի մեջ

գտնվող լողացող սնամեջ գլանի ձև ունեցող

մարիչ։ Հանդարտիչ ավազանի հանդիպակաց 

պատերն ունեն հորիզոնական ուղղորդիչներ, իսկ 

սնամեջ գլանի ճակատային մասերին ամրակցված

են տափօղակներ, որոնք տեղադրված են ուղղոր-

դիչների մեջ։

Ապահովվում է անկման, որոշակի լայնություն 

ունեցող հարթ ջրային շիթի էներգիայի մարումը, 

3նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2301 (13) A

E02B 8/00

(21) AM20090019 (22) 30.03.2009

(45) 27.07.2009 

(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-

րության պետական համալսարան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն (AM)

(72) Ռոմիկ Արտաշեսի Հովնանյան (AM), Արեստակ 

Արամայիսի Սարուխանյան (AM), Լևոն Վաչեի 

Թոքմաջյան (AM), Արմեն Մարտինի Սիմոնյան (AM)

(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-

րության պետական համալսարան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն, 0009, Երևան, 

Տերյան 105 (AM)

(54) Տղմազտարան

(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրոտեխնիկական 

կառուցվածքներին, մասնավորապես, անմիջա-

կանորեն մայր ջրանցքների վրա գտնվող տղմա-

զտարաններին և կարող է օգտագործվել տղմա-

զտարանից կուտակված ջրաբերուկների հեռաց-

ման համար։

Տղմազտարանն ունի տղմազտիչ խուց, լվաց-

ման սրահ, մայր ջրանցքի սկզբնամասում տե-

ղադրված փական, տղմազտարանի հատակին 

տեղադրված ծակոտկեն խողովակներ: Տղմա-

զտարանն ունի նաև կոմպրեսոր, կոմպրեսորին 

և ծակոտկեն խողովակներին միացված ճնշման

օդատար խողովակ։

Բարձրացվում է տղմազտարանների մաքրման 

արդյունավետությունը, կրճատվում են լվացման 

տևողությունը և լվացման ջրի քանակը, 2 նկ.։
_____________________
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(51) (2009)  (11) 2302 (13) A
F16L 55/04

(21) AM20080218 (22) 03.12.2008
(45) 27.07.2009
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-
րության պետական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Ալբերտ Յախշիբեկի Մարգարյան (AM), Արես-
տակ Արամայիսի Սարուխանյան (AM), Գագիկ 
Անդրանիկի Չոբանյան (AM), Վաչե Հովհաննեսի 
Թոքմաջյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-
րության պետական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM)
(54) Խողովակաշարերում հիդրավլիկական 
հարվածի մարման համակարգ
(57) Համակարգն ունի պոմպ, մղման խողովակա-
շար, դրա վրա տեղադրված հակադարձ կափույր 
և կափույրը շրջանցող գիծ՝ շրջադարձային 
կափույրով։ Վերջինս լծակային մեխանիզմի
միջոցով միացված է հիդրավլիկական մեղմիչին, 
որի ուժային գլանի խոռոչները հաղորդակցված 
են հակադարձ կափույրով և կարգավորվող ասե-
ղային մղակով կահավորված գծով։ 

Ավտոմատացվում են շրջանցող գծի կափույրի 
բացման և փակման գործողությունները, բարձ-
րացվում է պաշտպանության հուսալիությունը, 
պարզեցվում է կառուցվածքը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2303 (13) A
F16L 55/26

(21) AM20070087 (22) 23.02.2005
(85) 20.07.2007
(86) PCT/HR2005/000017, 23.02.2005
(87) WO2006/087592  24.08.2006
(45) 03.11.2008
(31) P20050154A   (32) 18.02.2005   (33) HR
(71) ԻՆԵԹԵՔ -ԻՆՍԹԻԹՅՈՒԹ ՖՕՐ ՆՅՈՒՔԼԻԸՐ 
ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ Դ.Օ.Օ. (HR)
(72) Ռենատո Գրասին (HR)
(73) ԻՆԵԹԵՔ -ԻՆՍԹԻԹՅՈՒԹ ՖՕՐ ՆՅՈՒՔԼԻԸՐ 
ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ Դ.Օ.Օ. (HR)
(54) Ճկուն կոթ
(57) Գյուտը վերաբերում է խողովակաշարային 
ցանցերի օժանդակ սարքերին, մասնավորապես՝ 

ճկուն կոթին, որն օգտագործվում է ծռած խո-
ղովակների արատանշման համար մրրկահո-
սանքային կոճային զոնդում որպես կրիչ, և կա-
րող է կիրառվել WWER տիպի ատոմային էլեկ-
տրակայանների շոգեարտադրիչի խողովակների 
արատանշման գործընթացում։

Ճկուն կոթն ունի գալարուն մետաղալարից
ձգման զսպանակ, որի ներսում տեղակայված 
են համառանցք էլեկտրահաղորդալարեր և ձգա-
ճոպան։ Զսպանակի վրա տեղադրված են նեյլոնե 
թմբիկներ, որոնք տեղակայված են զսպանակին 
սեղմված օղակների միջոցով իրարից բաժան-
ված հատվածներում, ընդ որում զսպանակը 
պատրաստված է մետաղալարից, որի լայնական
հատվածքը ուղղանկյունաձև է։

Նեյլոնե թմբիկների քանակը զսպանակի 
յուրաքանչյուր հատվածում 30-50 է։

Կոթի ներսում տեղադրված կաբելների և 
ձգաճոպանի երկարությունները գերազանցում են 
կոթի երկարությունը 5-6%, ընդ որում՝ կաբելները 
և ձգաճոպանն ամրացված են կոթի միացման
ծայրում։

Բարելավվում է խողովակի միջով կոթի սա-
հելու ունակությունը, 3 նկ.։
(74) Ա. Գալոյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2304 (13) A
G01J 5/12

(21) AM20090024 (22) 31.03.2009
(45) 27.07.2009
(71) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ (AM)
(72) Արմեն Կուզանյան (AM), Վահագն Պետրոսյան 
(AM), Վազգեն Կուզանյան (AM), Արմեն Գուլյան (US) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտութունների 
ինստիտուտ (AM)
(54) Ջերմաէլեկտրական դետեկտորի սենսորի 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ֆոտոնային սենսոր-
ներին, որոնք օգտագործվում են միկրոբալո-
մետրերում, մասնավորապես՝ ինֆրակարմիր, 
ուլտրամանուշակագույն և ռենտգենյան միջա-
կայքերի ֆոտոնների գրանցման միկրոբալո-
մետրերում։

Ըստ եղանակի ձևավորում են ֆոտոնային 
կլանիչ և ջերմաէլեկտրական տարր ունեցող 
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հանգույց։ Ջերմաէլեկտրական տարրը, որը 
միաբյուրեղ է, տեղադրում են ապակե անոթի մեջ, 
անոթում ստեղծում են վակուում, պահպանելով 
հերմետիկությունը՝ հալեցնելով փակում են անոթը։
Հալեցումը շարունակում են մինչև հալեցված
անոթի նյութը ծածկի միաբյուրեղը՝ կազմելով
ներդրված միաբյուրեղով գունդ։ Գունդը հղկում են
երկու կողմից՝ մինչև միաբյուրեղի մակերևույթների
երևալը։ Միաբյուրեղի մակերևույթների և դրանք 
շրջապատող ապակե մակերևույթի վրա փոշե-
նստեցնում են էլեկտրոդները, իսկ ֆոտոնային կլա-
նիչը՝ միաբյուրեղի մակերևույթներից մեկի վրա։ 
Որպես ջերմաէլեկտրական տարր օգտագործում 
են լանթանի հեքսաբորիդի կամ ցերիումի հեքսա-
բորիդի միաբյուրեղները, 3նկ.։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2305 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20090036 (22) 17.04.2009
(45) 27.07.2009
(71) Արտակ Հենրիկի Մկրտչյան (AM), Էդուարդ 
Մուշեղի Հարությունյան (AM), Արտակ Վաչիկի 
Խաչատրյան (AM)
(72) Արտակ Հենրիկի Մկրտչյան (AM), Էդուարդ 
Մուշեղի Հարությունյան (AM), Արտակ Վաչիկի 
Խաչատրյան (AM)
(73) Արտակ Հենրիկի Մկրտչյան, 0019, Երևան, 
Մարշալ Բաղրամյան 56, բն. 33 (AM), Էդուարդ 
Մուշեղի Հարությունյան, 0031, Երևան, Զոհրապի 
115 (AM), Արտակ Վաչիկի Խաչատրյան, 0020, 
Երևան, Գ. Մահարու 128 (AM)
(54) Բյուրեղների էլեկտրահաղորդականության 
որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրահաղորդա-
կանության որոշմանը և կարող է կիրառվել 
միաբյուրեղների էլեկտրահաղորդականության 
որոշման համար։

Ըստ եղանակի բյուրեղի նմուշում գրգռում 
են անդրաձայնային տատանումներ, գամմա-
քվանտների մյոսբաուէրյան աղբյուրից բյուրեղի 
նմուշի վրա ուղղում են գամմա-քվանտների փունջ 
և գրանցում արդյունարար գամմա-քվանտները։ 
Բյուրեղի էլեկտրահաղորդականությունը որոշում 
են գամմա-ճառագայթման հարաբերական ինտեն-
սիվության էլեկտրահաղորդակությունից ունեցած 
կախվածության կորից։

Բարձրացվում է չափման զգայունությունը և 
ընդլայնվում է չափվող բյուրեղների հաստության 
տիրույթը, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2306 (13) A
G01R 29/08

(21) AM20090035 (22) 17.04.2009
(45) 27.07.2009
(71) Արտակ Հենրիկի Մկրտչյան (AM), Էդուարդ 
Մուշեղի Հարությունյան (AM), Արտակ Վաչիկի 
Խաչատրյան (AM)
(72) Արտակ Հենրիկի Մկրտչյան (AM), Էդուարդ 
Մուշեղի Հարությունյան (AM), Արտակ Վաչիկի 
Խաչատրյան (AM)
(73) Արտակ Հենրիկի Մկրտչյան, 0019, Երևան, 
Մարշալ Բաղրամյան 56, բն. 33 (AM), Էդուարդ 
Մուշեղի Հարությունյան, 0031, Երևան, Զոհրապի 
115 (AM), Արտակ Վաչիկի Խաչատրյան, 0020, 
Երևան, Գ. Մահարու 128 (AM)
(54) Էլեկտրամագնիսական դաշտի պարա-
մետրերի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրամագնիսական 
դաշտի պարամետրերի որոշմանը և կարող է կի-
րառվել օպտիկական տիրույթի` ենթակարմիրից
մինչև անդրամանուշակագույն ալիքների պարա-
մետրերի որոշման համար։

Ըստ եղանակի էլեկտրամագնիսական ճառա-

գայթը ուղղում են բյուրեղի վրա, գրգռելով բյուրեղում 

ֆոնոնային դաշտ` ձայնական տատանումներ, և
որոշում ձայնական ալիքի պարամետրերը։ էլեկտրա-
մագնիսական դաշտի պարամետրերը որոշում են
ազդող ճառագայթման և ձայնական ալիքների 
միջև կախվածության բանաձևերով։ Ձայնական
ալիքների պարամետրերը որոշելու համար,
գրգռված AIIBVI դասի բյուրեղի վրա գամմա-
քվանտների մյոսբաուէրյան աղբյուրից ուղղում 
են գամմա-քվանտների փունջ, չափում գամմա-
ճառագայթման հարաբերական ինտենսիվությունը 

և որոշում ձայնական ալիքների պարամետրերը։

Բարձրացվում է չափման զգայունությունը և 

ընդլայնվում չափումների տիրույթը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2307 (13) A

G21C 17/017

(21) AM20070088 (22) 07.03.2005

(85) 20.07.2007

(86) PCT/HR2005/000019, 07.03.2005

(87) WO2006/095208 14.09.2006

(45) 03.11.2008
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 7 

2 7 . 0 7 . 2 0 0 9

(71) ԻՆԵԹԵՔ -ԻՆՍԹԻԹՅՈՒԹ ՖՕՐ ՆՅՈՒՔԼԻԸՐ 
ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ Դ.Օ.Օ. (HR)
(72) Ռենատո Գրասին (HR)
(73) ԻՆԵԹԵՔ -ԻՆՍԹԻԹՅՈՒԹ ՖՕՐ ՆՅՈՒՔԼԻԸՐ 
ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ Դ.Օ.Օ. (HR)
(54) Մրրկահոսանքային պտտվող զոնդի ճկուն 
կոթ

(57) Գյուտը վերաբերում է խողովակաշարային 

ցանցերի օժանդակ սարքերին, մասնավորապես՝ 

ճկուն կոթին, որն օգտագործվում է ծռած խողովակ-

ների արատանշման համար մրրկահոսանքային 

կոճային զոնդում որպես կրիչ, և կարող է կիրառվել 

WWER տիպի ատոմային էլեկտրակայանների 

շոգեարտադրիչի խողովակների արատանշման 

գործընթացում։

Կոթը պատրաստված է ոլորված՝ խզման 

նկատմամբ ամուր մետաղալարից։ Կոթի վրա

փաթաթած են էլեկտրահաղորդիչ համառանցք 

կաբելներ, որոնց վրա տեղակայված է ճկուն 

ճկափող։ Ճկուն կոթը տեղակայված է ճկուն 

ճկափողում պտտվելու հնարավորությամբ, իսկ 

համառանցք կաբելներն ամրացված են հավա-

սար տարածությունների վրա տեղակայված 

ջերմակծկումային խողովակների կամ շրջասեղմիչ

հանգույցների միջոցով։

Բարելավվում է խողովակի միջով կոթի

սահելու ունակությունը, 8 նկ.։

(74) Ա. Գալոյան
_____________________

(51) (2009)  (11) 2308 (13) A
С22С 1/04

(21) AM20080207 (22) 17.11.2008
(45) 27.07.2009
(71) Սեդա Դոլուխանյան (AM), Անահիտ Ալեք-
սանյան (AM)
(72) Սեդա Դոլուխանյան (AM), Անահիտ Ալեք-
սանյան (AM)
(73) Սեդա Դոլուխանյան (AM), Անահիտ Ալեք-
սանյան (AM)
(54) Անցումային մետաղների համաձուլվածքների
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղագործությանը, 
մասնավորապես՝ դժվարահալ անցումային 
մետաղների համաձուլվածքների ստացման եղա-
նակներին և կարող է կիրառվել ատոմային և 
ջրածնային էներգետիկայի բնագավառներում, 
աէրոկոսմիկական և ռազմական, մեքենաշինու-
թյան արդյունաբերության, քիմիական և այլ
բնագավառներում։

Անցումային մետաղների երկու կամ ավել
հիդրիդների փոշիների խառնուրդը, կամ առնվազն 
մեկ անցումային մետաղի հիդրիդի փոշու խառ-
նուրդը՝ ІІІ, V, VI, VII և VIII խմբերից ընտրված 
առնվազն մեկ մետաղի փոշու հետ մամլում են, 
ստանալով կոմպակտ հաբեր, որոնց ենթարկում 
են եռակալման վակուումային վառարանում 1000-
1100°С ջերմաստիճանում:

Պարզեցվում է եղանակը, ընդլայնվում բազ-
մապրոֆիլ համաձուլվածքների տեսականին։
(74) Ն. Թումանյան

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 գրանցման թվականը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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№ 7 
2 7 . 0 7 . 2 0 0 9

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 06-03 (11) 207 (13) S
(21) 20090009 (22) 14.03.2009

(71) Խաչատուր Մարտիրոսի Աղաջանյան (AM)

(72) Խ. Մ. Աղաջանյան (AM)

(73) Խաչատուր Մարտիրոսի Աղաջանյան, Արարատի 
մարզ, գյուղ Մխչյան, Արտաշատի խճ. 1/2 (AM) 

(54) Սեղան (3 տարբերակ)

(55)

Տարբերակ 1, նկ. 1

Տարբերակ 1, նկ. 2

Տարբերակ 1, նկ. 3

Տարբերակ 2, նկ. 1

Տարբերակ 2, նկ. 2

Տարբերակ 3, նկ. 1

Տարբերակ 3, նկ. 2

____________________

(51) 09-01 (11) 208 (13) S

(21) 20090008 (22) 27.03.2009

(71) “Վինիմպորտ” Փակ Բաժնետիրական Ընկե-

րություն (RU)

(72) Ս. Մանուկյան (AM)

(73) “Վինիմպորտ” Փակ Բաժնետիրական Ընկերու-

թյուն, ՌԴ, ք. Օրյոլ, Մեքենաշինարարների փող., 

տուն 17 (RU)
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(54) Ապակյա շիշ ալկոհոլային խմիչքների համար

(55)

         

       Նկ. 1  նկ. 2

նկ. 3
____________________

(51) 11-02 (11) 209 (13) S

(21) 20090006 (22) 25.02.2009

(71) Անհատ ձեռնարկատեր  Գրիգոր Աշոտի Չարք-
չյան (AM)

(72) Գ.Ա. Չարքչյան (AM)

(73) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Աշոտի Չարք-
չյան, Երեւան, Շինարարների 24, բն. 27 (AM)

(54) Հուշանվեր “Ոգու զորություն” (5 տարբերակ)

(55)

Տարբերակ 1

Տարբերակ 2
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տարբերակ 3

Տարբերակ 4

Տարբերակ 5

____________________

(51) 31-00 (11) 210 (13) S
(21) 20090003 (22) 26.01.2009

(71) Զոհրաբ Արտուշի Ռոստոմյան (AM)

(72) Զ. Ա. Ռոստոմյան (AM)

(73) Զոհրաբ Արտուշի Ռոստոմյան (AM)

(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Խմորի գրտնակման սարք

(55)

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

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

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540 ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20081059 (111) 14125
(220) 07.10.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 07.10.2018
(730) Արմինե Խաչատրյան, ք. Երեւան, Գյուլբենկյան 

41, բն.18, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կաթնագույն եւ կա-
նաչ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. սառեցված բանջարեղեն, սառեցված 

մրգեր, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր եւ բանջարեղեն.

դաս 30. մսով բլինչիկ, մսով պելմենի, պելմենի
բանջարեղենով, բլինչիկ բանջարեղենով։

____________________

(210) 20081061 (111) 14126
(220) 08.10.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 08.10.2018
(730) “Ար եւ Ար դիզայն քնսթրաքշն” ՍՊԸ,  ք. Երեւան, 

Ջրաշատի 1, AM
(540) 

(526) “22” թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, սեւ 
եւ մոխրագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 6. ճաղաշար.
դաս 11. կաթսա, օդափոխիչ, չիլեր (ջրի 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

սառեցման ագրեգատ), ճաղաշար, ֆանկոյլ 
(օդամղիչ կոնվեկտոր), օդատար, ծխատար, կա-
լորիֆեր (օդաջեռուցիչ), խոնավակլանիչ, օդի 
չորացուցիչ, կեղտազատիչ, բաք, ռեկուպերատոր 
(օդի ջերմափոխանակիչ).

դաս 35. առեւտուր.
դաս 37. մոնտաժ. տեխնիկական սպա-

սարկում.
դաս 42. նախագծային աշխատանքներ։

____________________

(210) 20081084 (111) 14127
(220) 16.10.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 16.10.2018
(730) “Գլազգո” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Բրյուսովի 38, 

բն. 14, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղնածիրանա-
գույնով։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-
հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
____________________
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(210) 20081224 (111) 14128

(220) 18.11.2008 (151) 15.05.2009

 (181) 18.11.2018

(730) “Տավինկո” գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM
(540) 

(526) Բացի “TAVINCO”, “ԿԱՐՈՏ” եւ “ԿԱՐՈՏ” 

(ռուս.) բառերից, մնացած բոլոր գրառումներն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց 

շագանակագույն, մուգ կարմիր, բաց դեղին 

եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. գինի։
____________________

(210) 20081263 (111) 14129
(220) 26.11.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 26.11.2018
(730) “Ակվա Վել” ՍՊԸ, Աբովյան, Հանրապետության 

շ.20, բն. 68, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. ջուր, լիմոնադ, գազավորված եւ ոչ 

գազավորված ըմպելիքներ։
____________________

(210) 20081342 (111) 14130
(220) 11.12.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 11.12.2018
(730) “Առէկսիմբանկ” ՓԲԸ, ք. Երեւան, Թումանյան 

20, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 36. բանկային ծառայություն. դրամա-

վարկային գործառնություններ. ֆինանսական 
գործունեություն։

____________________

(210) 20081343 (111) 14131
(220) 11.12.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 11.12.2018
(730) “Առէկսիմբանկ” ՓԲԸ, ք. Երեւան, Թումանյան 

20, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 36. բանկային ծառայություն. դրամա-

վարկային գործառնություններ. ֆինանսական 
գործունեություն։

____________________
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(210) 20081344 (111) 14132
(220) 11.12.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 11.12.2018
(730) “Առէկսիմբանկ” ՓԲԸ, ք. Երեւան, Թումանյան 

20, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 36. բանկային ծառայություն. դրամա-

վարկային գործառնություններ. ֆինանսական 
գործունեություն։

____________________

(210) 20081396 (111) 14133
(220) 26.12.2008 (151) 15.05.2009
 (181) 26.12.2018
(730) “Ֆրիզե” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Մյասնիկյան պող. 

32, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն գույնով։
(511) (510)

դաս 43. ռեստորանային համալիր։
____________________

(210) 20080027 (111) 14134
(220) 17.01.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 17.01.2018
(730) “Մետեո-թի-վի հեռուստաընկերություն” 

ՍՊԸ, ք. Երեւան, Անդրանիկի 56/25, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. ամսագրեր.
դաս 41. հրատարակչություն։

____________________

(210) 20080738 (111) 14135
(220) 17.07.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 17.07.2018
(730) Արտաշես Շիրիկյան, Ռուսաստան, Մոսկվա, 

Կոշտոյանկա փող, տուն 7, բն. 15, RU
(540) 

(511) (510)
դաս 14. ժամացույցներ եւ այլ ժամանակաչափ 

սարքեր.
դաս 16. տպագրական արտադրանք.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 30. սուրճ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարներ, ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. խանութների 
ծառայություններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

սեմինարների կազմակերպում. զվարճություններ. 

մարզական եւ մշակութային միջոցառումների, 

այդ թվում՝ փառատոների, ցուցահանդեսների 

կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. բարերի, ռես-

տորանների եւ ակումբների ծառայություններ, 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080760 (111) 14136

(220) 24.07.2008 (151) 18.05.2009

 (181) 24.07.2018

(730) “Գրանդ ռեյ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Ամիրյան 8, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ եւ կարմիր
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. առեւտուր։

____________________

(210) 20081005 (111) 14137
(220) 26.09.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 26.09.2018
(730) “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան” 

ԲԲԸ, ք. Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM
(540) 

(526) Բացի “ԵՐԵՎԱՆԻ ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾԱՐԱՆ” անվանումից, մնացած գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց 
կանաչ, կարմիր, սեւ եւ սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. նռան գինի։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20081006 (111) 14138
(220) 26.09.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 26.09.2018
(730) “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան” 

ԲԲԸ, ք. Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM
(540) 
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(526) Բացի “YEREVAN CHAMPAGNE WINE 
FACTORY” անվանումից, մնացած գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց եւ 
մուգ կանաչ, կարմիր, սեւ եւ սպիտակ գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. ազնվամորու գինի։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20081007 (111) 14139
(220) 26.09.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 26.09.2018
(730) “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան” 

ԲԲԸ, ք. Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM
(540) 

(526) Բացի “YEREVAN CHAMPAGNE WINE 
FACTORY” անվանումից եւ “FRANS” բառից, 
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր, 
սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. մոշի գինի։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20081008 (111) 14140
(220) 26.09.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 26.09.2018
(730) “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան” 

ԲԲԸ, ք. Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM
(540) 
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(526) Բացի “YEREVAN CHAMPAGNE WINE 
FACTORY” անվանումից եւ “FRANS” բա-
ռից մնացած գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց 
եւ մուգ կանաչ, կարմիր, սեւ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. սպիտակ քիշմիշի գինի։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20081040 (111) 14141
(220) 06.10.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 06.10.2018
(730) Գլենմարք Ֆարմասյութիքալս Լիմիթեդ , IN
(540) 

(526) Դեղապատիճի պատկերը ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081048 (111) 14142
(220) 07.10.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 07.10.2018
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ, US

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 

եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 

պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081049 (111) 14143

(220) 07.10.2008 (151) 18.05.2009

 (181) 07.10.2018

(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ , US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ եւ 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 

եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 

պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

24

ՄԱՍ 1

24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 7 . 0 7 . 2 0 0 9

(210) 20081050 (111) 14144
(220) 07.10.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 07.10.2018
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ , US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ եւ սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081051 (111) 14145
(220) 07.10.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 07.10.2018
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081052 (111) 14146
(220) 07.10.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 07.10.2018
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ, US

(540) 

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081053 (111) 14147
(220) 07.10.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 07.10.2018
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ , US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մուգ կա-
պույտ, կարմիր, սեւ եւ սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081054 (111) 14148
(220) 07.10.2008 (151) 18.05.2009
 (181) 07.10.2018
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(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 
նահանգ, US

(540) 

(511) (510)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 

եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 

պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081055 (111) 14149

(220) 07.10.2008 (151) 18.05.2009

 (181) 07.10.2018

(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ , US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր եւ

մուգ կանաչ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 

եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 

պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081056 (111) 14150

(220) 07.10.2008 (151) 18.05.2009

 (181) 07.10.2018

(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 
նահանգ , US

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, մուգ կանաչ, 
սպիտակ եւ կարմիր գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090435 (111) 14151
(220) 10.04.2009 (151) 18.05.2009
 (181) 10.04.2019
(730) “Եվրոթերմ” ՓԲԸ, ք. Երեւան, Ամիրյան

15ա, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 

եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 

ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 

ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ 
քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.
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դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային եւ հացահատիկային մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ 
մրգեր եւ բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր եւ 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-
վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20080668 (111) 14152
(220) 02.07.2008 (151) 20.05.2009
 (181) 02.07.2018
(730) “Արմեն եւ Արարատ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Բագ-

րատունյանց 3-րդ նրբ., տուն 14, AM
(540) 

(526) “WITH MOISTURIZER” արտահայտությունն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դարչնագույն, 

սպիտակ, կապույտ, կարմիր, սպիտակ, դեղին 
եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի եւ սան-
տեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 

լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ 

լվացքի փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 

հեղուկներ. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ։

(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20080998 (111) 14153

(220) 25.09.2008 (151) 20.05.2009

 (181) 25.09.2018

(730) “Վով-Թել” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Բաշինջաղյան 

179 շենք, բն.27, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 41. խաղատուն։

____________________

(210) 20081039 (111) 14154
(220) 06.10.2008 (151) 20.05.2009
 (181) 06.10.2018
(730) Գլենմարք Ֆարմասյութիքալս Լիմիթեդ , IN
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-

ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081077 (111) 14155

(220) 13.10.2008 (151) 20.05.2009

 (181) 13.10.2018

(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա. , CU

(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է ծխախոտագույն եւ 
մուգ կարմիր գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. չմշակված ծխախոտ. մշակված 

ծխախոտ ծխելու, ծամելու կամ հոտ քաշելու
համար. սիգարներ. սիգարետներ. փոքր սիգարներ. 
մանրացված ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ, այն 
է՝ մոխրամաններ, սարքեր սիգարները կտրելու 
համար. լուցկու տուփեր եւ սիգարների տուփեր. 
լուցկի.

դաս 35. ծխախոտի եւ ծխելու պիտույքների 
մանրածախ առեւտրի ծառայություններ.

դաս 43. ռեստորաններ, բարեր, սրճարաններ 
եւ հյուրանոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081181 (111) 14156
(220) 07.11.2008 (151) 20.05.2009
 (181) 07.11.2018
(730) Փոլիքեմ Ս.Ա. , LU
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081248 (111) 14157
(220) 24.11.2008 (151) 20.05.2009
 (181) 24.11.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20081249 (111) 14158
(220) 24.11.2008 (151) 20.05.2009
 (181) 24.11.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ., CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20081283 (111) 14159
(220) 01.12.2008 (151) 20.05.2009
 (181) 01.12.2018
(730) “Սմարթ սիսթեմս” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Հ. 

Ներսիսյան 6, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիա-
կան, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ 
ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա-
կա նության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տե-
ղե կակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
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պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական 

ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում։

____________________

(210) 20081289 (111) 14160
(220) 02.12.2008 (151) 20.05.2009
 (181) 02.12.2018
(730) “Կենտրոն” ազգային ավանդական կարատե-

դո ֆեդերացիա, ք. Երեւան, Դավթաշեն 6-րդ 
փող., 7 տուն, AM

(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ եւ 
սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20081341 (111) 14161
(220) 10.12.2008 (151) 20.05.2009
 (181) 10.12.2018
(730) “Հիսուն հինգ” ՍՊԸ, Ստեփանակերտ, 

Աջափնյակ 1, AM

(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
____________________

(210) 20081346 (111) 14162
(220) 11.12.2008 (151) 20.05.2009
 (181) 11.12.2018
(730) “Հիսուն հինգ” ՍՊԸ, Ստեփանակերտ, 

Աջափնյակ 1, AM
(540) 

(526) Բացի “KANAQUA”, “ՔԱՆԱԿՎԱ” բառերից, 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 32. բնական աղբյուրի ջուր։

____________________
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(210) 20081401 (111) 14163
(220) 29.12.2008 (151) 20.05.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Նարօ երեք” ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Ջանֆիդա, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 29. չիպսեր։

____________________

(210) 20090048 (111) 14164
(220) 26.01.2009 (151) 20.05.2009
 (181) 26.01.2019
(730) “Գրիար” ՓԲԸ, ք. Երեւան, Ամիրյան 4/6, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ եւ կապույտ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե-

տաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր եւ բի-
տում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ եւ 
շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-

նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 

եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 

կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 

փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 

պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-

նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-

ծառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 

ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 

բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-

նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների 

եւ մարդկանց հիգիենիկ եւ կոսմետիկական

ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-

գործական եւ անտառաբուծական ծառայու-

թյուններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 

անվտանգության ծառայություններ սեփակա-

նության եւ անհատի պաշտպանության համար. 

այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական

եւ սոցիալական ծառայություններ՝ անհատի կա-

րիքները հոգալու համար։

____________________

(210) 20090196 (111) 14165
(220) 24.02.2009 (151) 20.05.2009
 (181) 24.02.2019

(730) “Սիթի սենթր դիվելըփմենթ” ՓԲԸ, ք. Երեւան, 

Սայաթ-Նովա 19, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ եւ բորդո գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 37. շինարարություն, նորոգում, սարքա-

վորումների տեղադրում։
____________________
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(210) 20090197 (111) 14166
(220) 24.02.2009 (151) 20.05.2009
 (181) 24.02.2019
(730) “Կարախանյան եւ ընկերներ իրավաբանական 

գրասենյակ” ՍՊԸ, Երեւան, Նալբանդյան 5, 
սենյակ 26, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփակա-
նության եւ անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական եւ
սոցիալական ծառայություններ՝ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար։

____________________

(210) 20090198 (111) 14167
(220) 25.02.2009 (151) 20.05.2009
 (181) 25.02.2019
(730) “Նարօ երեք” ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Ջանֆիդա, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով։
(511) (510)

դաս 14. ազնիվ մետաղներ եւ դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ եւ այլ ժա-
մանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ եւ ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ եւ ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ եւ ամրօղակներ, գնդասեղներ 
եւ ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, խսիր-
ներ, լինոլեում եւ այլ հատակածածկույթներ. պատի 
պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմ-
նամարզական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճար-
պեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային եւ հացահատիկային մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ 
մրգեր եւ բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր եւ 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20081220 (111) 14168
(220) 18.11.2008 (151) 21.05.2009
 (181) 18.11.2018

(730) “Գինարփ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Սունդուկյան 
29, բն. 35, AM

(540) 

(526) “ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ” բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, բաց եւ 
մուգ կանաչ, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20081222 (111) 14169
(220) 18.11.2008 (151) 21.05.2009
 (181) 18.11.2018
(730) “Սարդուրի” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Ամիրյան 12, 

բն. 35, AM
(540) 

(526) “58” թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, սպի-
տակ, դեղին, մոխրագույն, բաց կարմիր գու-
նային համակցությամբ։
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(511) (510)
դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20081230 (111) 14170
(220) 19.11.2008 (151) 21.05.2009
 (181) 19.11.2018
(730) “Դամի” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Տպագրիչների 

փող., ծ. 13, բն. 46, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 37. տեխնիկական անվտանգության 

փորձաքննությունների իրականացում՝ ընդգրկված 
դաս 37-ում։

____________________

(210) 20081345 (111) 14171
(220) 11.12.2008 (151) 21.05.2009
 (181) 11.12.2018
(730) “Սաթե լաս” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Անդրֆեդե-

րացիայի 30, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20090033 (111) 14172
(220) 20.01.2009 (151) 21.05.2009
 (181) 20.01.2019
(730) “Րութ այթիէսփի” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Չարենցի 

52, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սպիտակ
գույնով։

(511) (510)
դաս 9. տվյալների փոխանցման համար 

նախատեսված էլեկտրական եւ օպտիկական 
մալուխներ, միակցման, փոխարկման սարքեր, 
ցանցային մալուխների միակցիչ դետալներ եւ
ցանցային մալուխների ամրակցման գործիքներ, 
կոմուտացման վահաններ, վարդակներ, միակցման
բնիկներ, էլեկտրականության հաղորդման, միաց-
ման, փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերհսկման սարքեր եւ գործիքներ։

____________________

(210) 20090034 (111) 14173
(220) 20.01.2009 (151) 21.05.2009
 (181) 20.01.2019
(730) “Րութ այթիէսփի” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Չարենցի 

52, AM
(540) 

(526) Բացի “ROOT” բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, սպիտակ եւ 
կանաչ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 9. տվյալների փոխանցման համար 

նախատեսված էլեկտրական եւ օպտիկական 
մալուխներ, միակցման, փոխարկման սարքեր, 
ցանցային մալուխների միակցիչ դետալներ եւ
ցանցային մալուխների ամրակցման գործիքներ, 
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կոմուտացման վահաններ, վարդակներ, միակցման
բնիկներ, էլեկտրականության հաղորդման, միաց-
ման, փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերհսկման սարքեր եւ գործիքներ.

դաս 42. տեխնոլոգիական ծառայություններ, 
համակարգչային ապարատների եւ ծրագրերի 
մշակում, կատարելագործում եւ ներդրում։

____________________

(210) 20090040 (111) 14174
(220) 22.01.2009 (151) 21.05.2009
 (181) 22.01.2019
(730) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ , DE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. անասնաբուժական պատրաստուկներ։

(740) Ա. Պետրոսյան
____________________

(210) 20090149 (111) 14175
(220) 18.02.2009 (151) 21.05.2009
 (181) 18.02.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սասուն Իգնատյան, 

Երեւան, Մովսես Խորենացու 33, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առեւտուր։

____________________

(210) 20090175 (111) 14176
(220) 20.02.2009 (151) 21.05.2009
 (181) 20.02.2019
(730) “Դիզել մաքսի” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Ա. Վշտունու 

63, AM

(540) 

(526) “21” թիվը եւ “TAXI” բառն ինքնուրույն պա-
հպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-

րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճա-
նապարհորդությունների կազմակերպում, ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում։

____________________

(210) 20090176 (111) 14177
(220) 20.02.2009 (151) 21.05.2009
 (181) 20.02.2019
(730) “Դար-21” Հեռուստաընկերություն” ՓԲԸ, ք. 

Երեւան, Հրազդանի կիրճ 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռուստա-

հաղորդումների հեռարձակում.
դաս 41. զվարճություններ, սպորտային եւ 

մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստահաղորդումների պատրաստում.

դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ եւ կոսմետի-
կական ծառայություններ, վարսահարդարում, 
գեղեցկության եւ հմայքի սրահների կազմակերպման 
աշխատանքների իրականացում։

____________________
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(210) 20090201 (111) 14178
(220) 25.02.2009 (151) 21.05.2009
 (181) 25.02.2019
(730) “Լոգիկոն դիվելփմենթ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Հ. 

Հակոբյան 9/1, բն.32, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ եւ մոխ-
րագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ, մաս-
նավորապես՝ հաշվապահություն եւ խորհրդա-
տվություն հաշվապահության ոլորտում, բիզնես 
նախագծերի կառավարում, աուդիտի կազմա-
կերպում, խորհրդատվություն կառավարման 
ոլորտում.

դաս 36. ֆինանսական ոլորտում խորհրդա-
տվություն, մաքսային միջնորդային ծառայու-
թյուններ եւ խորհրդատվություն մաքսային ոլոր-
տում.

դաս 37. իրավախորհրդատվություն շինարա-
րության ոլորտում.

դաս 39. պահեստային ծառայություններ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
դասընթացներ սկսնակ ձեռնարկատերերի համար 
եւ գործող հաշվապահների վերապատրաստում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ 
եւ խորհրդատվություն իրավաբանության ոլոր-
տում։

____________________

(210) 20081068 (111) 14179
(220) 09.10.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 09.10.2018
(730) Աշոտ Արզումանյան, ք. Երեւան, Բաղրամյան 

2-րդ նրբ., 10շ., 43 բն., AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր եւ
դարչնագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 39. զբոսաշրջության կազմակերպում, 

զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող գործակալական 
գործունեություն։

____________________

(210) 20081130 (111) 14180
(220) 27.10.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 27.10.2018
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու “Դոմուս” , RU
(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-

խական, էլեկտրական, լուսանկարչական, կինե-
մա տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայ-
նի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով 
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աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ
եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ. այդ թվում՝ 
համակարգչային ծրագրեր եւ ցանկացած ձեւի 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք՝ ան-
կախ գրառման կրիչից կամ տարածման տեսա-
կից, մասնավորապես մագնիսական կրիչի վրա 
գրառված կամ արտաքին համակարգչային ցան-
ցից բեռնված ծրագրային արտադրանք.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. այդ թվում՝ 
սպառողների հետ կապի ապահովում, զանազան 
ապրանքների եւ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկացում եւ հայտարարում տեղեկատվության 
ցանկացած ձեւերով.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. այդ 
թվում՝ ծառայություններ, որոնք թույլ են տա-
լիս զգայարանների միջոցով առնվազն մեկ
մարդու կապ հաստատել մեկ այլ մարդու հետ, 
մասնավորապես՝ ծառայություններ, որոնք թույլ 
են տալիս մեկ մարդու խոսել մեկ այլ մարդու հետ, 
հաղորդագրություններ փոխանցել մեկից մյուսին, 
բանավոր եւ տեսողական հաղորդակցության 
հնարավորություն ստեղծել մարդկանց միջեւ.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20081308 (111) 14181
(220) 04.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 04.12.2018
(730) “ԷյԴիՎի մեդիա Էս” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Կուզնե-

ցովի 11, բն. 42, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 

մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծա-
նելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր եւ (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
եւ կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) եւ նյութեր լուսա-
վորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազ-
դանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության 
եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղե-
կակիրներ,  ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցա-
մաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 
ճարպեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային եւ հացահատիկային մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ 
մրգեր եւ բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր եւ 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 

հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների եւ 
մարդկանց հիգիենիկ եւ կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
եւ անտառաբուծական ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության եւ անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական
եւ սոցիալական ծառայություններ անհատի կա-
րիքները հոգալու համար։

____________________

(210) 20081309 (111) 14182
(220) 04.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 04.12.2018
(730) “ԷյԴիՎի մեդիա Էս” ՍՊԸ, ք. Երեւան, 

Կուզնեցովի 11, բն. 42, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծա-
նելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր եւ (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
եւ կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) եւ նյութեր լու-
սավորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
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հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հա-
ղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակ-
ման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր 
եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. առեւտրի ավտոմատներ եւ 
կանխավճարով աշխատող ապարատների մե-
խանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. 
կրակմարիչներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամա-
քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 
ճարպեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային եւ հացահատիկային մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ 
մրգեր եւ բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր եւ 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական 
ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-

կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 

եւ կատարելագործում.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 

բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-

նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների եւ 
մարդկանց հիգիենիկ եւ կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
եւ անտառաբուծական ծառայություններ.
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դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփակա-
նության եւ անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական
եւ սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

____________________

(210) 20081365 (111) 14183
(220) 17.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 17.12.2018
(730) “Ապեյրոն” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Աբովյան 22, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, 
քացախ, սոուսներ /համեմունք/, համեմունք, սա-
ռույց։

____________________

(210) 20081384 (111) 14184
(220) 24.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 24.12.2018
(730) ԲԱՍՖ ԷսԻ, DE
(540) 

(511) (510)
դաս 1. քիմիկատներ, որոնք օգտագործվում 

են գյուղատնտեսության, այգեգործության եւ 
անտառաբուծության մեջ, մասնավորապես՝ 
պատրաստուկներ բույսերի կազդուրման, բույ-
սերի աճի կարգավորման համար, քիմիական
պատրաստուկներ՝ սերմերի մշակման համար, 
մակերեւութաակտիվ նյութեր, բնական կամ 
սինթետիկ քիմիկատներ, որոնք օգտագործվում են 
որպես միջատների սեռային հրապուրման միջոց
կամ միջատներին ապակողմնորոշելու միջոց.

դաս 5. վնասատու կենդանիների դեմ պայ-
քարի եւ ոչնչացման պատրաստուկներ, ֆունգի-
ցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
եւ անտառային մթերքներ, ինչպես նաեւ հացա-
հատիկային բույսեր եւ հատիկաբույսեր, որոնք 
ընգրկված չեն այլ դասերում, սերմեր, կեր կեն-
դանիների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081426 (111) 14185
(220) 30.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ, 
արծաթագույն, մոռագույն, սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-

մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-

ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-

ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________
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(210) 20081427 (111) 14186
(220) 30.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20081429 (111) 14187
(220) 30.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081438 (111) 14188
(220) 30.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ մոխրա-
գույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20090155 (111) 14189
(220) 18.02.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
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նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20090156 (111) 14190
(220) 18.02.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20090157 (111) 14191
(220) 18.02.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20090158 (111) 14192
(220) 18.02.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-
հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________
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(210) 20090159 (111) 14193
(220) 18.02.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20090160 (111) 14194
(220) 18.02.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20090161 (111) 14195
(220) 18.02.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20090178 (111) 14196
(220) 20.02.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 20.02.2019
(730) “Էլիտա” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Եղվարդ, 

Չարենցի 145, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում բաց եւ մուգ կարմիր, 
ոսկեգույն, կանաչ եւ սեւ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. ձեթ, մարգարին, բուսական յուղ։

____________________

(210) 20090179 (111) 14197
(220) 20.02.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 20.02.2019
(730) “Էլիտա” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Եղվարդ, 

Չարենցի 145, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, սպի-
տակ եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. հացաթխման չոր եւ մամլած խմո-

րիչներ, հացաթխման համակցված բարելավիչներ, 
հացաթխման խառնուրդներ։

____________________

(210) 20090195 (111) 14198
(220) 24.02.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 24.02.2019
(730) “Էյ ջի դիվելըփմենթ” ՓԲԸ, ք. Երեւան, 

Սայաթ-Նովա 19, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ մանուշա-
կագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 37. շինարարություն, նորոգում, սարքավո-

րումների տեղադրում։
____________________

(210) 20080443 (111) 14199
(220) 12.05.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 12.05.2018
(730) Թեքկինգ Թայրզ Լիմիթեդ, CN
(540) 

(511) (510)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ, մասնա-

վորապես՝ տրակտոր-քարշակներ, եզրակողեր ան-

վակունդերի համար, անվահեցեր տրանսպորտային 

միջոցների անիվների համար, տրանսպորտային 

միջոցների անիվներ, հեծանիվներ, ապրանքների 

համար ձեռնասայլակներ, անվախցեր պնեւմա-

տիկ անվադողերի համար, անվակունդեր տրանս-

պորտային միջոցների անիվների համար, պահպա-

նաշերտեր վերականգնող անվադողերի համար, 

պինդ անվակալանդներ տրանսպորտային միջոց-

ների անիվների համար։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080596 (111) 14200

(220) 17.06.2008 (151) 26.05.2009

 (181) 17.06.2018

(730) Էրիկ Գուեւորկյան, Սեն Պոլ փողոց 6, 75004 

Փարիզ, Ֆրանսիա, AM
(540) 

(526) “ARMENIA EDUCATION” արտահայտությունն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)

դաս 41. կրթություն եւ կրթական ծառայու-

թյունների խորհրդատվություն։
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 7 . 0 7 . 2 0 0 9

(210) 20080765 (111) 14201
(220) 28.07.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 28.07.2018
(730) Գոուըն Քամփընի, ԼԼՔ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. պեստիցիդներ, որոնք կիրառվոմ են 

գյուղատնտեսության մեջ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080796 (111) 14202
(220) 06.08.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 06.08.2018
(730) Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ, VG
(540) 

(511) (510)
դաս 5. մանկական սնունդ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջա-
րեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ 
կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-
վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080911 (111) 14203
(220) 26.08.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 26.08.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Հովհան-

նիսյան 24, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

____________________

(210) 20080997 (111) 14204

(220) 25.09.2008 (151) 26.05.2009

 (181) 25.09.2018

(730) Մոբիլնիե Տելեսիստեմի ԲԲԸ, RU

(540) 

(526) “ԿԱՊԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ” անվանումն ինքնուրույն 

պահպանման օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կարմիր, 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-

վորապես՝ կապ, ռադիոհեռախոսային կապ, ար-

բանյակային կապ, կապի հեռակառավարման 

ծառայություններ , շարժական կապ, կապ համա-

կարգչային տերմինալների օգտագործմամբ, հա-

մացանցային հեռահաղորդակցական միացման

ապահովում, հաղորդագրությունների առաքում, 

հաղորդագրությունների եւ պատկերների առա-

քում՝ համակարգչի օգտագործմամբ, ձայնային 

փոստի ծառայություններ, տեղեկատվություն 

հեռակապի հարցերով, երթուղայնացում եւ հեռա-

հաղորդակցական միացումներ։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 7 . 0 7 . 2 0 0 9

(210) 20081057 (111) 14205
(220) 07.10.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 07.10.2018
(730) “Սենթ Պապաիոաննու Սոսիետե Անոնիմ 

Ինդասթրիալ ընդ Քըմըրշլ օֆ Չիլդրն Քլոուդզ 
ընդ Րելիվնթ Փրոդաքթս” “Լեփին Հաուս” 
տարբերակիչ անվանումով, GR

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սպիտակ
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 12. մանկասայլակներ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, ներքնակներ, 

բարձեր.
դաս 25. հագուստ նորածինների ու երեխա-

ների համար եւ դրանց մասեր, բոլոր տեսակի 
կոշկեղեն, հողաթափեր, սանդալներ, կարճա-
ճիտք կոշիկներ, բոլոր տեսակի գլխարկներ, գո-
տիներ, ձեռնոցներ, փողկապեր, ներքնազգեստ, 
գուլպաներ.

դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
առօրյա հագուստի եւ նորաձեւ պարագաների 
մանրածախ խանութների ծառայություններ. եր-
րորդ անձանց համար հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, առօրյա հագուստի եւ նորաձեւ պա-
րագաների տեսականու հավաքում մի տեղում՝
հնարավորություն տալու սպառողին հարմար 
կերպով դիտել եւ փոստային պատվերի միջոցով
գնել հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, առօրյա 
հագուստ եւ նորաձեւ պարագաներ՝ հագուստի 
եւ դրանց պարագաների կատալոգից. հագուստի, 
կոշկեղենի, գլխարկների, առօրյա հագուստի եւ 
նորաձեւ պարագաների մանրածախ առեւտրի 
ծառայություններ ինտերնետի միջոցով։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081165 (111) 14206
(220) 31.10.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 31.10.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Հովհան-

նիսյան 24, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

____________________

(210) 20081166 (111) 14207
(220) 31.10.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 31.10.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Հովհան-

նիսյան 24, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

____________________

(210) 20081167 (111) 14208
(220) 31.10.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 31.10.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիսյան 

24, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20081374 (111) 14209
(220) 22.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 22.12.2018
(730) “Արմոբիլ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Նորքի 13 փ., 

26 տ., AM
(540) 

(511) (510)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ։

____________________

(210) 20081432 (111) 14210
(220) 30.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 7 . 0 7 . 2 0 0 9

(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղա-
յին նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-
հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081434 (111) 14211
(220) 30.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ ոսկե-
գույն, սպիտակ, սեւ եւ մուգ կարմիր գունային
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-

ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081435 (111) 14212
(220) 30.12.2008 (151) 26.05.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ, 
կարմիր, դեղին, կարմրաշագանակագույն, 
սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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(210) 20090030 (111) 14213
(220) 20.01.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 20.01.2019
(730) “Ապեյրոն” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Ֆրիկի 2, 

բն.26, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց։

____________________

(210) 20090031 (111) 14214
(220) 20.01.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 20.01.2019
(730) “Ապեյրոն” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Ֆրիկի 2, բն. 26, 

AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց։

____________________

(210) 20090269 (111) 14215
(220) 12.03.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 12.03.2019
(730) “Բիբլոս բանկ Արմենիա” ՓԲԸ, ք. Երեւան, 

Ամիրյան 18/3, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ դեղին գույնով։
(511) (510)

դաս 36. ապահովագրություն, ֆինանսական 
գործունեություն, դրամավարկային գործառնու-
թյուններ, անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ։

____________________

(210) 20090392 (111) 14216
(220) 02.04.2009 (151) 26.05.2009
 (181) 02.04.2019
(730) “Կարոլինա” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Արաբկիրի 

29, տ. 13/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 05. մանկական սնունդ, մանկական 

տակդիրներ։
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081404 (111) 14217
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 
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(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասեն-
յակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). 
ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկ-
ներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081405 (111) 14218
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20081406 (111) 14219
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018

(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-
միրյանների 4, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081407 (111) 14220
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյու թեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________
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(210) 20081408 (111) 14221
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20081409 (111) 14222
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղա-
յին նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20081410 (111) 14223
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20081414 (111) 14224
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________ 
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4518   08.01.2019        “Արմենիկում +” ՓԲԸ, Երեւան, Նալբանդյան 37, AM

5019   12.01.2019        Սաութ Քոն, Ինք.,Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

5062   13.05.2019        Պրզեդզիեբյորստվո “Պոլմոս” Բիալիսթոք, Սպոլկա Աքցիժնա, PL

5143   04.06.2019        “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երեւան, Գ.Նժդեհի 56, բն.1, AM

5194   01.06.2019        Սան Մայքրոսիսթեմզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

5196   18.06.2019        Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

5269   01.06.2019        “Փրայմ ինշուըրնս բրոքերս” ՍՊԸ, Երեւան, Սայաթ-Նովա 21, բն.15, AM

5295   11.08.2019        Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

5300   20.05.2019        Ուորնեքոու Ու. Ս., Ինք., Դելավերի նահանգ, US

5301   20.05.2019              Ուորնեքոու Ու. Ս., Ինք., Դելավերի նահանգ, US

5304   03.06.2019              Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5306   08.06.2019              Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5336                09.06.2019              Հըրսթ Քմյունիքեյշնզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

5355   30.08.2019         Փարքեր Փեն Փրոդաքթս, GB

5395              12.10.2019         Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5396   12.10.2019               Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5408   05.08.2019         ՍմիթՔլայն Բիչեմ փ.լ.ք., GB

5412   30.09.2019               Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5413   30.09.2019         Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5414   30.09.2019          Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5415   30.09.2019           Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5447   17.12.2019           “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

                 Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

5448   17.12.2019                 “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

               Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

5449   17.12.2019  “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

5450   17.12.2019              “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

5452   29.12.2019  “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

5458   09.11.2019  ՊՏ. Հանջայա Մանդալա Սամպոերնա Տբկ., ID

5462   25.11.2019  Նյութրոջինա Քորփորեյշն, US

5536   17.11.2019  Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի 

      կորպորացիա, US

5537   17.11.2019  Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի   
      կորպորացիա, US

5538   17.11.2019  Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի 

      կորպորացիա, US

5621   03.11.2019  Մակիտա Քորփորեյշն, JP

5622   03.11.2019  Մակիտա Քորփորեյշն, JP

5641   08.10.2019  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5737   09.06.2019  Ասթրազենեքա ՓԼՔ, GB

5817   04.06.2019  Հիփ ընդ Քո., CH

6060   21.06.2019  Վալիո ԼԹԴ, FI



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G 1/00 2296 A

A61F 9/007 2297 A

B60R 16/037 2298 A

B62D 25/14 2298 A

C01B 6/00  2299 A

06-03    207  S

09-01    208  S

11-02    209  S

31-00    210  S

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

E02B 8/00 2300 A

E02B 8/00 2301 A

F16L 55/04 2302 A

F16L 55/26 2303 A

G01J 5/12 2304 A

G01R 27/00 2305 A

G01R 29/08 2306 A

G21C 17/017  2307 A

С22С 1/04 2308 A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  864

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 594
73 (1) Զիջող   Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա.

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, 
Switzerland, CH

73 (2) Ստացող   Բարրի Կալեբո ԱԳ

BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, Pfingstweidstr. 
60, 8005 Zurich, Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          02.06.2009
_____________________

Գրանցում No   865

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No 12096

73 (1) Լիցենզատու   “Նատալի էքսպորտ” ՍՊԸ,

Երեւան, 375114, ՀԱԹ Բ-2 թաղ. 85/36, AM

73 (2) Լիցենզառու  “Ալեքս Գրիգ” ՍՊԸ, Երեւան, 
Տիչինայի 3 նրբ. 2/2, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      12.06.2010

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          12.06.2009
_____________________

Գրանցում No  866

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 13558

73 (1) Զիջող   Արմավիրի պահածոների գործարան 

“Նյու-Վեյվ” ՍՊԸ,  Արմավիր, Շահումյան 9, AM

73 (2) Ստացող   Աշոտ Ադուլյան, Երեւան,

 Դեմիրճյան 2 տուն, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը       Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           15.06.2009

_____________________

Գրանցում No  867

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 12482

73 (1) Զիջող    “Սամօջախ” ՍՊԸ, 

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Մեծ Մասրիկ, AM

73 (2) Ստացող   “Պրոֆ-Իմպրոտեքս” ՍՊԸ, 

Երեւան, Թումանյան 9, բն. 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          16.06.2009
_____________________
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Գրանցում No 868

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 3805

73 (1) Զիջող  Քուրս Յուրոփիըն Փրոփրթիզ ԳմբՀ

COORS EUROPEAN PROPERTIES GmbH, Wien, 
Schaffhausen

Branch, Pestalozzistrasse 2, 8201 Schaffhausen, 
Switzerland, CH

73 (2) Ստացող   ՍիԲիԱյՓի Բ.Վ.

 CBIP B. V., Weena 327, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands, NL

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          17.06.2009
_____________________

Գրանցում No   869

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  9922, 9923, 9924, 12818, 
12692, 12693

73 (1) Զիջող   Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետ-
ստվենոստյու “Նաուչնո- պրոիզվոդստվեննայա կոմ-
պանիյա “ՖԱՐՄԱՍՈՖԹ”

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVET-
STVENNOSTJU 

“NAUCHNO-PROIZVODSTVENNAYA COMPANYA 
“FARMASOFT”, 22, Avtozavodskaya, g. Moscow, 
102218 Russian Federation, RU

73 (2) Ստացող  Ֆարմասոֆթ Հոլդինգզ Լիմիթիդ

PHARMASOFT HOLDINGS LIMITED, Egypt Street, 
12, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus, CY

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           17.06.2009
_____________________

Գրանցում No   870

Արտոնագրի բացառիկ լիցենզ

(11) Արտոնագիր No 2190 A2

73 (1) Լիցենզատու  Սուրեն Ռոբերտի Հովսեփ-

յան,  Երեւան, Կ. Ուլնեցու 72, բն. 5, AM

73 (2) Լիցենզառու  “Պոստ Լեքս Քոնսալթինգ” 

ՍՊԸ,  Երեւան, Նալբանդյան 26/1, 624 սենյակ, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      18.06.2011

Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          18.06.2009
_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

 868  29.11.2008

1512  16.12.2008

1832  07.12.2008

1987  12.12.2008

2010  06.12.2008

2115  13.12.2008

2116  10.12.2008

2118  05.12.2008

2121  11.12.2008

2135  25.12.2008

2136  25.12.2008

2150  21.12.2008

2152  21.12.2008

2163  26.12.2008

2166  21.12.2008

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Հաղորդագրություն

Сведения

ՀՀ քաղաքացիական դատարանի վճռի համաձայն, 24.03.2009թ.-ից անվավեր է ճանաչվել ՀՀ առեւտրի եւ 
տնտեսական զարգացման նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհրդի 
2008 թվականի հուլիսի 29-ի գրանցման թիվ՝ 9935 ապրանքային նշանի զիջման մասին պայմանագրի գրանցումն 
անվավեր ճանաչելու մասին N 24/08 29.07.2008թ.-ի որոշումը ։

Հիմք՝ ԵՔԴ 1066/02/08 գործով ՀՀ քաղաքացիական դատարանի 23.02.2009թ վճիռը։ 

Согласно постановлению Гражданского суда РА, с 24.03.09г. признано недействительным решение 
апелляционного совета Агенства интеллектуальной собственности министерства торговли и экономического 
развития РА N 24/08 от 29.07.2008г. о признании недействительной регистрации договора об уступке товарного 
знака N 9935. 

Основание – постановление Гражданского суда Республики Армения от 23.02.2009г. по делу N ԵՔԴ 1066/02/08.
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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)



59

ՄԱՍ 1
 

59

№7 
2 7 . 0 7 . 2 0 0 9

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2296 (13) A
A01G 1/00

(21) AM20080223 (22) 12.12.2008
(45) 27.07.2009
(71) Абраам Балаян (AM), Виген Гогинян (AM), 
Эврик Африкян (AM)
(72) Абраам Балаян (AM), Виген Гогинян (AM), 
Эврик Африкян (AM)
(73) Абраам Балаян (AM), Виген Гогинян (AM), 
Эврик Африкян (AM)
(54) Способ возделывагия топинамбура
(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, в частности к способам выращивания 
инулин содержащих культурных  растений, а 
именно топинамбура.

Производят осеннюю предпосадочную 
обработку почвы, внесение органических и 
минеральных удобрений, нарезку гребней,  посадку 
семенных клубней и междурядные обработки. 
Затем в период массового цветения на высоте 40-
110 см от  поверхности земли нарезанием стебля 
скашивают ботву, после чего клубни собирают.

Обеспечивается повышение содержания 
инулина в клубнях.
(74) Р. Калашян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2297 (13) A
A61F 9/007

(21) AM20090017 (22) 19.03.2009
(45) 27.07.2009 
(71) Тадевос Ованисян (AM), Армен Варданян (AM)
(72) Тадевос Ованисян (AM), Армен Варданян (AM)
(73) Тадевос Ованисян, 0033, Ереван, А. Аветисян 
8, кв. 62 (AM), Армен Варданян, 0002, Ереван, Д. 
Демирчян 36, кв. 31 (AM)
(54) Способ лечения диабетической пролифе-
ративной витреоретинопатии
(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к офтальмологии и может быть исполь-
зовано при лечении диабетической  проли-
феративной витреоретинопатии.

Перед выполнением закрытой витрэктомии 
в стекловидное тело глаза вводят лекарственное 

средство. В качестве  лекарственного средства за 
7-10 дней до витрэктомии применяют 0,07-0,12мл 
12%-ого раствора производного мочевины. 

Обеспечивается сокращение продолжи-
тельности операции и профилактика послеопе-
рационных осложнений, 3 илл.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2298 (13) A 
B62D 25/14 
B60R 16/037

(21) AM20090015 (22) 18.03.2009
(45) 27.07.2009
(71) Арман Оганесян (AM)
(72) Арман Оганесян (AM)
(73) Арман Оганесян, 0015, Ереван, Григор 
Лусаворич 12, кв. 2а (AM)
(54) Салон автомобиля
(57) Салон содержит места для сидения водителя 
и пассажиров, щиток управления и рулевое 
колесо. На участке,  примыкающем к водителю, 
кузов и щиток управления имеют соответствующую 
друг другу вогнутость, в которой  установлено 
рулевое колесо.

Расположением рулевого колеса увели-
чивается полезная площадь салона автомо-
биля, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2299 (13) A
C01B 6/00

(21) AM20080206 (22) 17.11.2008
(45) 27.07.2009
(71) Седа Долуханян (AM), Анаит Алексанян (AM)
(72) Седа Долуханян (AM), Анаит Алексанян (AM)
(73) Седа Долуханян (AM), Анаит Алексанян (AM)
(54) Способ получения компактных гидридов 
переходных металлов
(57) Изобретение относится к металлургии, в 
частности, к способом получения компактных 
гидридов переходных металлов и может найти 
применение в ядерной технике для биологической 
защиты от ионизирующего облучения и т.д..
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Порошки или стружки металлов подвергают 
гидратации методом высокотемпературного 
самораспространяющегося синтеза (ВСС), 
обеспечивая стехиометрический состав полу-
ченных гидридов, затем полученные гидриды 
измельчают и компактируют сжатием до дос-
тижения значения плотности, близкого к теоре-
тическому.

Упрощается способ, улучшаются физико-
механические характеристики компактных 
гидридов.
(74) Н. Туманян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2300 (13) A
E02B 8/00

(21) AM20090020 (22) 30.03.2009
(45) 27.07.2009
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства“ государственная  

некоммерческая организация (AM)

(72) Ромик Овнанян (AM), Арестак Саруханян (AM), 

Левон Токмаджян (AM), Армен Симонян (AM)

(73) “Ереванский государственный университет 

архитектуры и строительства“ государственная 

некоммерческая  организация, 0009, Ереван, 

Терьян 105 (AM)

(54) Устройство для гашения энергии свободно 

падающей струи воды

(57) Изобретение относится к гидротехнике и 

может быть использовано для гашения энергии 

свободно падающей струи,  имеющей плоское  

сечение. 
Устройство состоит из полого цилиндрического 

гасителя, плавающего в успокоительном бассейне. 
На противолежащих  стенках успокоительного 
бассейна имеются горизонтальные направляющие, 
а на торцах полого цилиндра прикреплены  шайбы, 
которые установлены в направляющих, 3ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2301 (13) A
E02B 8/00

(21) AM20090019 (22) 30.03.2009
(45) 27.07.2009

(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства“ государственная  
некоммерческая организация (AM)
(72) Ромик Овнанян (AM), Арестак Саруханян (AM), 
Левон Токмаджян (AM), Армен Симонян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства“ государственная 
некоммерческая  организация, 0009, Ереван, 
Терьян 105 (AM)
(54) Отстойник
(57) Изобретение относится к гидротехническим 
сооружениям, в частности – к отстойникам, распо-
ложенным непосредственно  на магистральных 
каналах, и может быть использовано для удаления 
осажденных наносов из отстойника.  

Отстойник содержит отстойную камеру, 
промывную галерею, затвор, установленный 
в передней части магистрального  канала, 
перфорированные трубы, уложенные на дне   
отстойника. Отстойник содержит также компрессор,  
воздухопроводную трубу давления, прикрепленную 
к компрессору и к перфорированным трубам.  

Повышается эффективность очистки отстой-
ника, сокращаются длительность промывания и 
количество промывной воды,  2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2302 (13) A
F16L 55/04

(21) AM20080218 (22) 03.12.2008
(45) 27.07.2009
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства» государственная  
некоммерческая организация (AM)
(72) Альберт Маркарян (AM), Арестак Саруханян 
(AM), Гагик Чобанян (AM), Ваче Токмаджян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства“ государственная 
некоммерческая  организация, 0009, Ереван, 
Терьян 105 (AM)
(54) Система гашения гидравлического удара 
в трубопроводах
(57) Система содержит насос, напорный трубо-
провод, установленный на нем обратный клапан 
и линию его обвода с  поворотным клапаном. 
Последний посредством рычажного механизма 
связан с гидравлическим демпфером, полости  
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силового цилиндра которого сообщаются линией, 
снабженной обратным клапаном и регулируемым 
игольчатым  золотником.

Автоматизируется процесс открытия и закрытия 
клапана обводной линии, повышается надежность 
защиты, упрощается  конструкция, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2303 (13) A
F16L 55/26

(21) AM20070087 (22) 23.02.2005
(85) 20.07.2007
(86) PCT/HR2005/000017, 23.02.2005
(87) WO2006/087592 24.08.2006
(45) 03.11.2008
(31) P20050154A   (32) 18.02.2005   (33) HR
(71) ИНЕТЕК-ИНСТИТЬЮТ ФОР НУКЛЕАР 
ТЕКНОЛОДЖИ Д.О.О. (HR)
(72) Ренато Грасин (HR)
(73) ИНЕТЕК-ИНСТИТЬЮТ ФОР НУКЛЕАР 
ТЕКНОЛОДЖИ Д.О.О. (HR)
(54) Гибкий шток
(57) Изобретение относится к вспомогательным 
устройствам для трубопроводных сетей, в частности 
к гибкому штоку, который  используется в качестве 
носителя вихретокового вращающегося зонда для 
дефектоскопии изогнутых труб, и может быть  
применено на атомных электростанциях типа WWER 
для дефектоскопии труб парогенератора.  

Шток содержит пружину растяжения из 
витой проволоки, внутри которой расположены 
коаксиальные электропровода и  натяжной 
трос. На пружине установлены нейлоновые 
бугорки, размещенные  на участках, разделенных 
кольцами,  обжатыми вокруг пружины, которая 
выполнена из проволоки, имеющей в поперечном 
сечении прямоугольную форму.

Количество нейлоновых бугорков на каждом 
из участков пружины  составляет 30- 50 штук.  

Длина установленных внутри штока кабелей 
и натяжного троса на 5–6% превышает длину 
штока, при этом кабели и трос  закреплены на 
соединительной стороне штока.

Улучшается способность скольжения штока 
внутри трубы, 3 ил.
(74) А. Галоян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2304 (13) A
G01J 5/12

(21) AM20090024 (22) 31.03.2009
(45) 27.07.2009
(71) Институт физических исследований НАН 
РА (AM)
(72) Армен Кузанян (AM), Ваагн Петросян (AM), 
Вазген Кузанян (AM), Армен Гулян (US)
(73) Институт физических исследований НАН 
РА (AM)
(54) Способ изготовления сенсора для термо-
электрического детектора
(57) Изобретение относится к фотонным сенсорам, 
которые используются в микробаллометрах, в 
частности в микробаллометрах  регистрации фото-
нов в инфракрасном, ультрафиолетовом и рентге-
новском диапазонах.

Согласно способу формируют узел, состоящий 
из поглотителя фотонов и термоэлектрического 
элемента.  Термоэлектрический элемент, которым 
является монокристалл, помещают в стеклянную 
емкость, в которой создают  вакуум и, сохраняя 
герметичность, запаивают сосуд, расплавляя 
его. Процесс продолжают до тех пор, пока мате-
риал  расплавленного сосуда покроет монo-
кристалл, образуя шар с внедренным в него 
монокристаллом. Шар полируют с двух  сторон 
до появления монокристалла. На поверхности 
монокристалла и поверхности, прилежащие к 
ним напыляют  электроды, а поглотитель фотонов 
– на одну из поверхностей монокристалла. В 
качестве термоэлектрического элемента  исполь-
зуются монокристаллы гексаборида лантана и 
гексаборида церия, 3 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2305 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20090036 (22) 17.04.2009
(45) 27.07.2009
(71) Артак Мкртчян (AM), Эдуард Арутюнян (AM), 
Артак Хачатрян (AM)
(72) Артак Мкртчян (AM), Эдуард Арутюнян (AM), 
Артак Хачатрян (AM)
(73) Артак Мкртчян, 0019, Ереван, Маршал Баг-
рамян 56, кв. 33 (AM), Эдуард Арутюнян, 0031, 
Ереван, Зограп 115 (AM), Артак Хачатрян, 0020, 
Ереван, Г. Маари 128 (AM)
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(54) Способ определения электропроводности 
кристаллов
(57) Изобретение относится к определению 
электропроводности и может быть использовано 
для определения  электропроводности моно-
кристаллов.

Согласно способу в образце кристалла 
возбуждают ультразвуковые колебания, из 
мессбауэровского источника гамма- квантов на 
образец кристалла направляют пучок гамма-квантов 
и регистрируют результирующие гамма-кванты.  
Электропроводность кристалла определяют из 
кривой зависимости относительной интенсивности 
гамма-излучения от  электропроводности.  

Повышается чувствительность измерения, 
расширяется диапазон толщин измеряемых 
кристаллов, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2306 (13) A
G01R 29/08

(21) AM20090035 (22) 17.04.2009
(45) 27.07.2009
(71) Артак Мкртчян (AM), Эдуард Арутюнян (AM), 
Артак Хачатрян (AM)
(72) Артак Мкртчян (AM), Эдуард Арутюнян (AM), 
Артак Хачатрян (AM)
(73) Артак Мкртчян, 0019, Ереван, Маршал 
Баграмян 56, кв. 33 (AM), Эдуард Арутюнян, 0031, 
Ереван, Зограп 115 (AM), Артак Хачатрян, 0020, 
Ереван, Г. Маари 128 (AM)
(54) Способ определения параметров электро-
магнитного поля
(57) Изобретение относится к определению пара-
метров электромагнитного поля и может быть 
использовано для определения  параметров волн 
оптического диапазона: от инфракрасных до 
ультрафиолетовых.  Согласно способу электро-
магнитный луч направляют на кристалл, возбуждая 
в нем фононное поле в виде акустических  коле-
баний, и определяют параметры акустической 
волны. Параметры электромагнитного поля 
определяют из  математического выражения 
зависимости между излучением и акустичес-
кими волнами. Для определения параметров  
акустических волн, на возбужденный кристалл 
класса AIIBVI направляют пучок гамма-квантов 

из мессбауэровского  источника гамма-квантов, 
измеряют относительную интенсивность гамма-
излучения и определяют параметры  акустических 
волн.

Повышается чувствительность измерений и 
расширяется диапазон измерений, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2307 (13) A
G21C 17/017

(21) AM20070088 (22) 07.03.2005
(85) 20.07.2007
(86) PCT/HR2005/000019, 07.03.2005
(87) WO2006/095208 14.09.2006
(45) 03.11.2008
(71) ИНЕТЕК-ИНСТИТЬЮТ ФОР НУКЛЕАР 
ТЕКНОЛОДЖИ Д.О.О. (HR)
(72) Ренато Грасин (HR)
(73) ИНЕТЕК-ИНСТИТЬЮТ ФОР НУКЛЕАР 
ТЕКНОЛОДЖИ Д.О.О. (HR)
(54) Гибкий шток вихретокового вращающегося 
зонда

(57) Изобретение относится к вспомогательным 

устройствам для трубопроводных сетей, в частности 

к гибкому штоку, который  используется в качестве 

носителя вихретокового вращающегося зонда для 

дефектоскопии изогнутых труб, и может быть  

применено на атомных электростанциях типа WWER 

для дефектоскопии труб парогенератора. 

Шток изготовлен из прочной на разрыв про-
волоки, на шток намотаны электропроводящие 
коаксиальные кабели, поверх  которых размещен 
гибкий рукав. Шток установлен с возможностью 
вращения в рукаве, а коаксиальные кабели  
закреплены на штоке через равные расстояния 
при помощи термоусаживающих трубок или 
обжимных узлов. 

Улучшается способность скольжения штока 
внутри трубы, 8 ил.
(74) А. Галоян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2308 (13) A
С22С 1/04

(21) AM20080207 (22) 17.11.2008
(45) 27.07.2009
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(71) Седа Долуханян (AM), Анаит Алексанян (AM)
(72) Седа Долуханян (AM), Анаит Алексанян (AM)
(73) Седа Долуханян (AM), Анаит Алексанян (AM)

(54) Способ получения сплавов переходных 

металлов

(57) Изобретение относится к металлургии, в 

частности, к способом получения трудноплавких 

сплавов переходных металлов и  может найти 

применение в областях атомной и водородной 

энергетики, аэрокосмической и военной промыш-

ленностях,  машиностроительной, химической и 

других областях.

Смесь порошков одного или более гидридов 

переходных металлов или смесь порошка, по 

крайней мере, одного гидрида  переходного ме-

талла с порошком, по крайней мере, одного ме-

талла, выбранного из ІІІ, V, VI, VII и VIII групп, 

прессуют,  получая компактные таблетки, которые 

подвергают спеканию в вакуумной печи при тем-

пературе 1000-1100°С.

Упрощается способ, расширяется ассор-

тимент многопрофильных сплавов.

(74) Н. Туманян
_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства

13 код вида документа

 S свидетельство на промышленный образец

21 номер заявки

22 дата поступления заявки

23 дата выставочного приоритета

24 дата регистрации

31 номер приоритетной заявки 

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца

55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны

73 правообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 06-03 (11) 207 (13) S

(21) 20090009 (22) 14.03.2009

(71) Хачатур Мартироси Агаджанян (AM)

(72) Х. М. Агаджанян (AM)

(73) Хачатур Мартироси Агаджанян, Арарати марз, 
село Мхчян, шоссе Арташат 1/2 (AM)

(54) Стол (3 варианта)

(55)*
____________________

(51) 09-01 (11) 208 (13) S

(21) 20090008 (22) 27.03.2009

(71) Закрытое Акционерное Общество «Виним-
порт» (RU)

(72) С. Манукян (AM)

(73) Закрытое Акционерное Общество «Виним-
порт» (RU)

(54) Стеклянная бутылка для алкогольных 
напитков

(55)*
____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 11-02 (11) 209 (13) S

(21) 20090006 (22) 25.02.2009

(71) Частный предприниматель Григор Ашоти 
Чаркчян (AM)

(72) Г.А. Чаркчян (AM)

(73) Частный предприниматель Григор Ашоти 
Чаркчян, Ереван, Шинарарнери 24, кв. 27 (AM)

(54) Сувенир «Мощ души» (5 вариантов)

(55)*
____________________

(51) 31-00 (11) 210 (13) S

(21) 20090003 (22) 26.01.2009

(71) Зограб Артуши Ростомян (AM)

(72) З.А. Ростомян (AM)

(73) Зограб Артуши Ростомян (AM)

(74) Р. Манасерян

(54) Устройство для раскатывания теста

(55)*

____________________
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա եւ
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս եւ Նեւիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիայի Արաբական 
 Ջամահիրիա
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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