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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
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) 2452 (13) A
A01B 39/00 

(21) AM20090029 (22) 08.04.2009
(45) 25.10.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM),Դանիել 
Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Շավարշ Մացակի 
Գրիգորյան (AM), Ժյուլվեռն Մկրտիչի Մկրտչյան 
(AM), Գոռ Վազգենի Թորոսյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Այգեբաց մեքենայի բանվորական օրգան
(57) Գյուտը վերաբերում է այգեբաց մեքենաներին 
և հարմարանքներին և նախատեսված է ձեռքով 
թաղված խաղողի վազերի լրիվ բացման համար, 
կարող է օգտագործվել նաև գյուղատնտեսության 
այլ բնագավառներում։

Այգեբաց մեքենայի բանվորական օրգանը 
բաղկացած է պտտման առանցքի վրա ազատ 
տեղակայված ստորին սկավառակից և նրա 
վրա տեղակայված հարկադրաբար պտտվող 
սկավառակից, որը կոշտ միացված է լիսեռին։ 
Վերին սկավառակը կազմված է մեկ հարթ 
և տարբեր անկյունների թեքություն ունեցող 
կոնական երկու միաձույլ մակերևույթներից։ 
Կոնական մակերևույթների թեքման անկյունները 
ընտրված են այնպես, որ վազի թևերը և ճյուղերը 
հնարավորություն ունենան սահել առաջին 
մակերևույթով դեպի վեր, իսկ երկրորդի վրայով 
ոչ` ապահովելով վազի տարրերի տեղաշարժը 
դեպի ծածկաթմբի կենտրոն։ 

Ապահովվում է խաղողի վազերի լրիվ բացումը 
մեքենայի մեկ անցումով, բացառվում են վազին 
հասցվող մեխանիկական վ ասվածքները, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2453 (13) A
A01B 39/00

(21) AM20090028 (22) 08.04.2009
(45) 25.10.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալ սարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)

(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM), Դանիել 
Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Շավարշ Մացակի 
Գրիգորյան (AM), Ժյուլվեռն Մկրտիչի Մկրտչյան 
(AM), Ալբերտ Սուրենի Գրիգորյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալ սարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մա կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Խաղողի այգու միջվազային տարածու-
թյունների մշակման բանվորական օրգան
(57) Գյուտը վերաբերում է հողի մշակման 
մեքենաներին, նախատեսված է խաղողի 
այգիների միջվազային տարածությունների 
մշակման համար և կարող է օգտագործվել գյու-
ղատնտեսության այլ բնագավառներում։ 

Բանվորական օրգանը բաղկացած է 
բանվորական անիվից` իր փխրեցնող դանակ-
ներով, պաշտպանիչ անիվից, քառօղակ 
մեխա նիզմից` իր կարգավորիչ զսպանակով։ 
Բանող անիվը տեղակայված է պաշտպանիչ 
անիվի ներսում, իսկ կարգավորիչ զսպանակը 
տեղադրված է քառօղակ մեխանիզմի վերին 
մասում` վերջինիս երկայնական առանցքի 
նկատմամբ անկյան տակ։

Ապահովվում է խաղողի այգիների միջվա-
զային տարածությունների հողի փխրեցումը և 
մոլախոտերի ոչնչացումն առանց վազերին վ  աս 
պատճառելու, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2454 (13) A
A01G 7/04

(21) AM20090022 (22) 31.03.2009
(45) 25.10.2010
(71) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետբու-
հական ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ (AM)
(72) Սիներիկ Ներսեսի Հայրապետյան (AM), 
Դիանա Կարենի Երիցփոխյանց (AM)
(73) «Բժշկակենսաբանական միջազգային 
հետբուհական ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ, 
0040, Երևան, Աճառյան 31 (AM)
(54) Հացահատիկային բույսերի սերմերի 
ծլունա կության և աճի խթանման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, 
մասնավորապես` հացահատիկային բույսերի 
ցանված սերմերի մշակմանը։
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Ըստ եղանակի ցանված սերմերը ջրում են 
ջրով, որը մշակում են գերցածր հաճախության 
էլեկտրամագնիսական դաշտով (ԷԴՄ)։ ԷԴՄ–
ի հաճախությունը պահպանում են 15 Հց, 
ինտենսիվությունը՝ 2,5 մՏ։ Սերմերի ծլման ժա
մա նակաշրջանում օդի ջերմաստիճանը պահ
պանում են 12° – 14° C։

Բարձրացվում է հացահատիկային բույսերի 
սերմերի ծլունակությունը և խթանվում է բույսերի 
աճը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2455 (13) A
A23B 7/00

(21) AM20090023 (22) 31.03.2009
(45) 25.10.2010
(71) Հակոբ Կարապետի Բարսեղ յան (AM), 
Լուսինե Հակոբի Բարսեղյան (AM)
(72) Հակոբ Կարապետի Բարսեղյան (AM)
(73) Հակոբ Կարապետի Բարսեղյան, Գյումրի, 
Արագածի 6րդ թաղամաս 2, բն.11 (AM), Լուսինե 
Հակոբի Բարսեղյան, 3123, Գյումրի, Արագած    
6րդ թաղամաս, 2, բն. 11 (AM)
(54) Բուսական հումքից փոշու ստացման եղա
նակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա
բերությանը, մասնավորապես՝ բուսական 
հումքից փոշու ստացման եղանակին։ 

Բուսական հումքը՝ սև թթենու պտուղները 
տրորում են, անջատված հյութը առանձնացնում 
են պտղամսից և կորիզից, որոնք շոգեհարում 
են 100–105°C ջերմաստիճանում, անջատված 
հյութը ավելացնում են տրորմամբ անջատված 
հյութին, այնուհետև շոգեհարում են 50–55°C 
ջերմաստիճանում 11000–12000 Պա ճնշման 
ներքո, խտացրած հյութը չորացնում են 135–
140°C ջերմաստիճանում՝ մինչև փոշենման 
վիճակ ստանալը։ 

Պահպանվում են սև թթի որակական հատ
կանիշները, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2456 (13) A
B23B 1/00

(21) AM20090030 (22) 09.04.2009
(45) 25.10.2010
(71) Հենրիկ Բուրթելի Բաղդասարյան (AM), 
Հովհաննես Ավետիսի Հովհաննիսյան (AM)

(72) Հենրիկ Բուրթելի Բաղդասարյան (AM), 
Հովհաննես Ավետիսի Հովհաննիսյան (AM), 
Վահե Հենրիկի Բաղդասարյան (AM), Միքայել 
Թադևոսի Նաջարյան (AM)
(73) Հենրիկ Բաղդասարյան, 0100, Երևան, 
Ավանի 3րդ փող. Չարենցի թաղ. 10, բն. 25 (AM), 
Հովհաննես Ավետիսի Հովհաննիսյան, 0051, 
Երևան , Արաբկիրի 21 փող.,1, բն.47 (AM)
(54) Բազմանիստ չսրվող կարծրահա մահալ
վածքային թիթեղներով մետաղների մշակման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կտրմամբ մետաղների 
մշակմանը։

Բեկյալ նիստեր ունեցող բազմանիստ չսրվող 
կարծրահամահալվածքային թիթեղնե րով մշակ
ման ընթացքում դրանց բոլոր կտրող եզրերը 
մաշվելուց հետո գործողության մեջ են դնում 
թիթեղի բեկյալ նիստերի եզրերը՝ գունավոր մե
տաղների մաքրատաշ մշակման համար։

Մեծանում է կարծրահամահալվածքային 
թիթեղների շահագործման ժամկետը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2457 (13) A
C03C 3/00

(21) AM20090037 (22) 18.04.2009
(45) 25.10.2010
(71) «Նյութաբանության գիտահետազոտական և 
արտադրական ձեռնարկություն»ՓԲԸ (AM)
(72) Մարտուն Ռաֆաելի Հովհաննիսյան (AM), 
Ռաֆաել Մխիթարի Հովհաննիսյան (AM), Նիկո
լայ Բաբկենի Կնյազյան (AM)
(73) «Նյութաբանության գիտահետազոտական 
և արտադրական ձեռնարկություն» ՓԲԸ, 0025, 
Երևան, Չարենցի 17 (AM)
(54) Դյուրահալ ապակի
(57) Գյուտը վերաբերում է կապար չպարունակող 
դյուրահալ ապակիների բաղադրակազմին, 
որոնք կարող են կիրառվել կոնդենսատորների 
արտադրությունում և այլ բնագավառներում։

 Դյուրահալ ապակին ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, մոլ. %. տելուրի օքսիդ՝ 45.0–
70.0, մոլիբդենի օքսիդ՝ 24.0–45.0, ցինկի օքսիդ՝ 
1.0–9.95, բիսմուտի օքսիդ՝ 0.01–3.0, բորի օքսիդ՝ 
0.01–5.0, ալյումինի օքսիդ՝ 0.01–3.0, սիլիցիումի 
օքսիդ՝ 0.01–3.0 և պղնձի օքսիդ՝ 0.01–2.0։

Նվազեցվում է ապակու բյուրեղացման 
նկատմամբ հակվածությունը, կապակցման և 
թրջման ջերմաստիճանը։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2458 (13) A
F03D 9/00

(21) AM20100071 (22) 04.06.2010
(45) 25.10.2010
(71) Ռաֆիկ Վարդգեսի Մուրադյան (RU,) Ռոլանդ 
Վարդգեսի Մուրադյան (AM)
(72) Ռաֆիկ Վարդգեսի Մուրադյան (RU), Ռոլանդ 
Վարդգեսի Մուրադյան (AM)
(73) Ռաֆիկ Վարդգեսի Մուրադյան, 141075, 
Մոսկովսկայա օբլ., Կորոլ յով, Միչուրինի 27, 
կորպ.4, բն.40 (RU), Ռոլանդ Վարդգեսի Մու
րադյան, 3105, Գյումրի, Տեր–Գաբրիելյան 4 (AM)
(54) Հոսող միջավայրի հոսքի էներգիայի 
ձևափոխման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրոէներ գե տի
կային։

Ըստ եղանակի ստեղծում են անսահ մա
նա փակ քանակությամբ երկրորդական մրրկա
հոսքերի գեներացման հնարավորություն։ 
Բոլոր երկրորդական մրրկահոսքերի պտտման 
առանցքները համընկնում են հոսքի կենտրո
նական առանցքի հետ և հոսող միջավայրի հոսքի 
հետ պտտվում են միևնույն ուղղությամբ։ Հոսքը 
ջրավազանում շարժումը սկսում է իրականացնել 
սակավ ջրի պայմաններում, իսկ այնուհետև 
անցնում է ջրապտույտի դաշտ, որտեղ և 
առաջանում է ինքնագեներացման ուժ։ Հոսող 
միջավայրի հոսքի առաջացումը ապահովվում է 
ջրա պտույտի դաշտի ազդեցության և ջրավազանի 
աշխարհագրական դասավորության շնորհիվ։ 
Անհրաժեշտ է ապահովել նաև ջրավազանի 
երկրաչափական պարամետրերի խստիվ 
համապատասխանությունը մուտքային հոսքի 
պարամետրերի հետ, ընդ որում պարամետրերի 
համապատասխանությունը ապահովվում է մուտ
քային հոսքի կուտակումով։

Նվազեցվում են հոսքի էներգիայի ձևա
փոխման կորուստները, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2459 (13) A 
F26B 3/00
F26B 3/02

(21) AM20090042 (22) 21.04.2009
(45) 25.10.2010
(71) Արուսյակ Ռաֆիկի Հակոբյան (AM)
(72) Արսեն Ալբերտի Հակոբյան (AM), Արուսյակ 
Ռաֆիկի Հակոբյան (AM), Սանդրո Սեդրակի 
Աբովյան (AM)
(73) Արուսյակ Ռաֆիկի Հակոբյան, 0037, Երևան, 
Արաբկիրի 51րդ փող. 9, բն.118 (AM)
(54) Չորացման տեղակայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, 
մասնավորապես՝ մրգերի և բանջարեղենի հա
մար նախատեսված արևային և արհեստական 
չորանոցներին:

Այն կարող է օգտագործվել սննդի և նրան 
հարակից այլ արդյունա բերություններում:

Չո րաց ման տեղակայանքն ունի չորացման 
խուց, որում տեղակայված են հումքի չորաց
ման համար նախատեսված ցանցերը։ Խուցը 
ծածկված է թե քություն ունեցող լուսաթափանցիկ 
ծածկով, խցի վերին մասում տեղակայված է օդի 
արտաթողման խողովակ։ Խուցը կազմված է երկու 
մասից, որոնք իրարից բաժանված են շարժական 
դռներով, խուցի երկրորդ մասի ներքևում տե
ղակայված է օդա տաքացուցիչին միաց ված 
անցքավոր օդատարը։ Օդատաքացուցիչը 
պաշտ պանված է ծածկով, որի վերին մասում 
տեղակայված է ծխնելույզը։

 Բարելավվում են տեղակայանքի ջերմա
տեխնիկական բնութագրերը, կրճատվում է 
չորացման տևողությունը, 1 նկ.։

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2009)  (11) 208 (13) U 
B65D 1/00
A45C 11/00

(21) AM20100088U (22) 02.07.2010
(45) 25.10.2010
(71) «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ (AM)
(72) Վազգեն Մաթևոսյան (AM)
(73) «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, 0009, Երևան, Տերյան 
52/37 (AM)
(54) Հուշանվերային պատյան խմիչքով շշի 
համար
(57)Օգտակար մոդելը վերաբերում է hուշա-
նվերային պատյաններին, որոնք նախատեսված 
են խմիչքով (գինի, կոնյակ և այլն) լցված շշերի 
համար։ 

Պատյանն ունի փայտե հատակային մաս և 
փայտե սնամեջ իրան, որի մեջ տեղակայված է 
շիշը։ Պատյանի իրանը պատրաստված է փայտի 
մեկ կտորից։

Իրանը կիպ ընդգրկում է շիշը։ Պատյանի 
հատակային մասի տրամագիծը հավասար է 
իրանի ստորին մասի ներքին տրամագծին։ Իրանի 
վերին մասը կատարված է համահավասար շշի 
խցանին և պատված է կնքամոմով։ Պատյանի 
արտաքին մակերևույթի վրա լազերային եղա-
նակով փորագրված են տեղեկություններ խմիչքի 
և դրա արտադրողի մասին։

Ընդլայնվում է խմիչքով շշերի համար նա-
խատեսված հուշանվերային պատյանների տե-
սականին, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 209 (13) U
E04G 7/00

(21) AM20100096U (22) 21.07.2010
(45) 25.10.2010
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պե տական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)

(72) Գագիկ Աղաբեգի Գալստյան (AM),  Վալտեր 
Աշո տի Աթանեսյան (AM),  Արմեն Մարտինի 
Սիմոն յան (AM) , Աննա Արտավազդի Խաչատրյան 
(AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա րա-
րության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Լաստակ-փայտամած շինարարական 
աշխատանքների համար
(57) Լաստակ-փայտամածն ունի ուղղաձիգ և 
հորիզոնական մասերից կազմված կրող տար-
րեր, անկյունագծային և հորիզոնական կապեր, 
հենաթաթեր։ Կրող տարրերը Г–աձև են։ Դրանց  
ուղղաձիգ և հորիզոնական մասերը վանդակավոր 
են, կազմված են մեկ զույգ խողովակներից, 
որոնք միակցված են ձողիկներով։ Տարրերի 
հորիզոնական մասն ունի իր ազատ ծայրում 
ամրակցված, հարակից կրող տարրի ուղղաձիգ 
մասն ընդգրկող խողովակաոստ։ Անկյունա-
գծային կապերը և հենաթաթերն ամրակցված 
են միմյանց։ Անկյունագծային կապերը միմյանց 
հետ հատման տեղում կապված են բռնակի 
միջոցով։ Անկյունագծային կապերից մեկն իր 
ծայրային խողովակներով ընդգրկում է առաջին 
երկու կրող տարրերի ուղղաձիգ մասերը, իսկ 
մյուսն իր խողովակներով տեղակայված է 
առաջին երկու կրող տարրերի հորիզոնական 
մասի խողովակաոստի մեջ։ Հորիզոնական կա-
պերի ծայրերից մեկի խողովակն ընդգրկում է 
վերջին երկու կրող տարրերի ուղղաձիգ մասը, 
իսկ ծայրերից մյուսի խողովակը տեղակայված 
է վերջին երկու կրող տարրերի հորիզոնական 
մասի խողովակաոստի մեջ։

Բարձրացվում են լաստակ-փայտամածի 
կա յունությունը և համապիտանիությունը ծած-
կերի պատրաստման և պատերի հարդարման 
աշխատանքներում, 2 նկ.։

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



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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№ 10
25 . 10 . 20 10

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 09-07 (11) 235  (13) S
(21) 20100005 (22) 05.03.2010
(31) 2009502816   (32) 13.10.2009   (33) RU
(71) Փրայորիթի Քլաբ Ինք. (VG)
(72) Ստրելեց Անդրեյ Վասիլիի (RU)
(73) Փրայորիթի Քլաբ Ինք. (VG)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Շշի խցանման միջոց (2 տարբերակ)
(55)

Տարբերակ 1, պատկեր 1

տարբերակ 1, պատկեր 2

տարբերակ 1, պատկեր 3

տարբերակ 1, պատկեր 4

տարբերակ 1, պատկեր 5

տարբերակ 2, պատկեր 1

տարբերակ 2, պատկեր 2 

տարբերակ 2, պատկեր 3

տարբերակ 2, պատկեր 4
_____________________



15

ՄԱՍ 1
 

15

№ 10
25 . 10 . 20 10

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 14-02 (11) 236 (13) S
(21) 20100006 (22) 25.05.2010
(71) «Վի Էյ Մաքսմոբայլ» ՍՊԸ (AM)
(72) Վահրիճ Ավետիսյան (AM)
(73) «Վի Էյ Մաքսմոբայլ» ՍՊԸ (AM)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Վճարման տերմինալ
(55)

Տարբերակ 1, պատկեր 1

տարբերակ 1, պատկեր 2

տարբերակ 1, պատկեր 3
_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
732 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
 732

540



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№10 

25 . 10 . 20 10

(210) 20091002 (111) 15986
(220) 19.08.2009 (151) 01.09.2010
 (181) 19.08.2019
(732) «Դինամիկ սիստեմ» ՍՊԸ, Երևան, Վար-

շավյան 47/1, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 35. գովազդային վահանակների պատ-

րաստում և տեղադրում։ 
____________________

(210) 20100258 (111) 15987
(220) 25.02.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 25.02.2020
(732) «Լայֆ ինֆո» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM
(540) 

(511) 
դաս 38. բնակչությանը առօրյա հարցերի 

վերա բերյալ տեղեկատվության տրամադրում։ 
____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20100397 (111) 15988
(220) 19.03.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 19.03.2020
(732) Սի.Ար. Բարդ, Ինք. , US
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական սարքեր և սարքա վո-

րումներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100435 (111) 15989
(220) 26.03.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 26.03.2020
(732) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 

նահանգ , US
(540) 

(511) 
դաս 5. ֆոսֆատային վիրակապեր հիպեր-

ֆոս ֆատեմիայի բուժման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100544 (111) 15990
(220) 08.04.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 08.04.2020
(732) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղ-

թանակ, 1-ին փող., AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

19

ՄԱՍ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№10 

25 . 10 . 20 10

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

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ։  

____________________

(210) 20100545 (111) 15991
(220) 08.04.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 08.04.2020
(732) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղ-

թանակ, 1-ին փող., AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ։ 

____________________

(210) 20100546 (111) 15992
(220) 08.04.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 08.04.2020
(732) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղ-

թանակ, 1-ին փող., AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ։

____________________

(210) 20100547 (111) 15993
(220) 08.04.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 08.04.2020
(732) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղ-

թանակ, 1-ին փող., AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ։ 

____________________

(210) 20100580 (111) 15994
(220) 19.04.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 19.04.2020
(732) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Մրգանուշ, AM
(540) 

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ, կանացի հի-

գիենիկ միջոցներ, մեծահասակների տակ-
դիրներ.

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. մեծ, փոքր, միջին տուփերով և պո-
լի էթիլենային թաղանթով անձեռոցիկներ, 
գրպանի թղթյա անձեռոցիկներ, մանկական 
տակդիրներ։  

____________________

(210) 20100581 (111) 15995
(220) 19.04.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 19.04.2020
(732) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Մրգանուշ, AM
(540) 
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25 . 10 . 20 10

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ, կանացի հի-

գիենիկ միջոցներ, մեծահասակների տակ-
դիրներ.

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. մեծ, փոքր, միջին տուփերով և 
պոլիէթիլենային թաղանթով անձեռոցիկներ, 
գրպանի թղթյա անձեռոցիկներ, մանկական 
տակդիրներ։ 

____________________

(210) 20100611 (111) 15996
(220) 26.04.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 26.04.2020
(732) «Անարան» ՍՊԸ, Հրազդան, Միկրոշրջան, 

տուն 111, AM 
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, երկնագույն, 
կանաչ, սպիտակ, դեղին, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք։ 

____________________

(210) 20100647 (111) 15997
(220) 03.05.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 03.05.2020
(732) «Բումերանգ սովթուեր» ՍՊԸ, Երևան, 

Սարյան 3, AM 
(540) 

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

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ, այդ 
թվում՝ խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման վերաբերյալ, համակարգչային 
ֆայլերում տեղեկատվության որոնում (երրորդ 
անձանց համար), տվյալների համակարգչային 
բազաներից տեղեկատվության հավաքագրում, 
տվ յալների համակարգչային բազաներում 
տեղեկատվության համակարգում, փաստա-
թղթերի վերարտադրություն, շուկայի ուսում-
նասիրություն, համակարգչային ցանցում օնլայն 
գովազդ, լուսապատճենահանում, մանրածախ 
առևտրի նպատակով բոլոր զանգվածային տե-
ղե կատվության միջոցներում ապրանքների ներ-
կայացում, ապրանքների խթանում (երրորդ 
անձանց համար).

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այդ 
թվում՝ հեռահաղորդակցական ծառայություն-
ներ, հաղորդակցության միջավայր, ինտեր նե-
տում բանավեճերի ձևերի ապահովում, համա-
կարգչային տերմինալների օգտագործմամբ 
կապի ապահովում, տվյալների բազաներ մուտքի 
ապահովում, համակարգչի օգտագործմամբ 
հաղորդագրությունների և պատկերների փո-
խանցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
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հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համա կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշա կում և կատարելագործում, այդ թվում՝ 
համակարգչային ծրագրավորում, համա-
կարգչային ապարատային ապահովում և 
այդ բնագավառում խորհրդատվություն, 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
մշա կում և կատարելագործում, համակարգ-
չային ծրագրերի տեղակայում, համակարգ-
չային ծրագրային ապահովման տեխնիկական 
սպասարկում, համակարգչային ծրագրային 
ապա հովման արդիականացում, համակարգ չային 
համակարգերի մշակում և կատարելագործում, 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն, 
վիրուսներից համակարգչային տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն, վեբ-կայքերի 
տեղակայում (վեբ-կայքեր), ծրագրային ապա-
հովման մշակում և կատարելագործում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100648 (111) 15998
(220) 03.05.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 03.05.2020
(732) «Բումերանգ սովթուեր» ՍՊԸ, Երևան, 

Սարյան 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, այդ թվում՝ 
համակարգչային ֆայլերում տեղեկատվության 
որոնում (երրորդ անձանց համար), տվյալների 
համակարգչային բազաներից տեղեկատվու թյան 
հավաքագրում, տվյալների համակարգչային 
բազաներում տեղեկատվության համակարգում, 
համակարգչային ցանցում օնլայն գովազդ, լու-
սա պատճենահանում, մանրածախ առևտրի 
նպատակով բոլոր զանգվածային տեղե կա-
տվության միջոցներում ապրանքների ներկա-
յացում, ապրանքների խթանում (երրորդ անձանց 
համար).

դաս 38.հեռահաղորդակցություն, այդ 
թվում՝ հեռահաղորդակցական ծառայությոներ, 

հաղորդակցության միջավայր, ինտերնետում 
բանավեճերի ձևերի ապահովում, համակարգ-
չային տերմինալների օգտագործմամբ կապի 
ապահովում, տվյալների բազաներ մուտքի ապա-
հովում, համաշխարհային համակարգչային 
ցանց մուտքի ապահովում, համակարգչի օգտա-
գործմամբ հաղորդագրությունների և պատ կեր-
ների փոխանցում.

դաս 40. նյութերի մշակում, այդ թվում՝ օֆսե-
տային տպագրություն, նկարների տպում, ֆոտո-
կոմպոզիցիաների կազմում, լուսանկարների 
տպում, տպագրություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում, այդ 
թվում՝ թվային պատկերների ստեղծում, զվար-
ճությունների հարցերով տեղեկատվություն, 
շարժական գրադարանների ծառայություններ, 
ֆոտոռեպորտաժներ, լուսանկարչություն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100650 (111) 15999
(220) 03.05.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 03.05.2020
(732) «Բումերանգ սովթուեր» ՍՊԸ, Երևան, 

Սարյան 3, AM
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ, այդ 
թվում՝ խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման վերաբերյալ, համակարգչային 
ֆայլերում տեղեկատվության որոնում (երրորդ 
անձանց համար), տվյալների համակարգչային 
բազաներից տեղեկատվության հավաքագրում, 
տվ յալների համակարգչային բազանե րում 
տե ղե կատվության համակարգում, փաս տա-
թղթերի վերարտադրություն, շուկայի ուսում-
նասիրություն, համակարգչային ցանցում օնլայն 
գովազդ, լուսապատճենահանում, մանրածախ 
առևտրի նպատակով բոլոր զանգվածային 
տեղեկատվության միջոցներում ապրանքների 
ներկայացում, ապրանքների խթանում (երրորդ 
անձանց համար).



ԳՅՈՒՏԵՐ

22

ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№10 

25 . 10 . 20 10

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այդ 
թվում՝ հեռահաղորդակցական ծառայություն-
ներ, հաղոր դակցության միջավայր, ինտեր-
նետում բանավեճերի ձևերի ապահովում, հա-
մա կարգչային տերմինալների օգտագործմամբ 
կապի ապահովում, տվ յալների բազաներ 
մուտքի ապահովում, համակարգչի օգտագործ-
մամբ հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգ չային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում, այդ թվում՝ համա-
կարգչային ծրագրավորում, համակարգ չա-
յին ապարատային ապահովում և այդ բնա-
գավառում խորհրդատվություն, համա կարգ-
չային ծրագրային ապահովման մշակում և կա-
տարելագործում, համակարգչային ծրա գրերի 
տեղակայում, համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեխնիկական սպասարկում, 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
արդիականացում, համակարգչային համա-
կարգերի մշակում և կատարելագործում, համա-
կարգչային համակարգերի վերլուծություն, վի-
րուս ներից համակարգչային տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն, վեբ-կայքերի 
տեղակայում (վեբ-կայքեր), ծրագրային ապա-
հովման մշակում և կատարելագործում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100690 (111) 16000
(220) 10.05.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 10.05.2020
(732) «Արմոս» ՍՊԸ, Երևան, Բրյուսովի 6, AM
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշիկ։ 

____________________

(210) 20100716 (111) 16001
(220) 17.05.2010 (151) 01.09.2010
 (181) 17.05.2020
(732) «Լ և Հ ընկերներ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 

38/1, բն.17, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 39. ավիատոմսերի վաճառք և զբոսա-

շրջություն։ 
____________________

(210) 20090906 (111) 16002
(220) 27.07.2009 (151) 09.09.2010
 (181) 27.07.2019
(732) «Ֆոնդեքս կոմերցիալ» ՍՊԸ, Սյունիքի 

մարզ, Կապան, Շահումյան 22/25, AM
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։ 

____________________

(210) 20091051 (111) 16003
(220) 02.09.2009 (151) 09.09.2010
 (181) 02.09.2019
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(732) Բաղդասարյան Էմիլ Գագիկի, Երևան, 
Էստոնական 14, բն. 37, AM

(540) 

(511) 
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 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

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

____________________

(210) 20100148 (111) 16004
(220) 05.02.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 05.02.2020
(732) Քուալքոմ Ինքորփորեյթիդ , US

(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառա-

յություններ, մասնավորապես՝ տվյալների բա-
զա  ներին և գլոբալ համակարգչային և տեղե-
կատվական ցանցերին կոլեկտիվ մուտքի տրա-
մադրում օգտվողների համար կապի միջոցների 
և  համակարգիչների միջոցով. ձայնային ազդա-
նշանների, տեսաազդանշանների, պատկեր-
ների, հաղորդագրությունների և տվյալ ների 
էլեկտրոնային փոխանցում. ֆիլմերի, ֆիլ-
մերի անոնս-ռոլիկների, գովազդի և ձայնա- և 
տեսածրագրերի փոխանցում. ձայնային ազդա-
նշանների, տվյալների, պատկերների, ազդա-
նշանների և հաղորդագրությունների թվային 
փոխանցում. ռադիոհեռախոսային և բջջային 
կապ. տելեքսային կապ. կապ՝ համակարգչա-
յին տերմինալների օգտագործմամբ. հեռա-
գրային կապ. հեռախոսային կապ. ֆաքսի-
մի լային կապ. փեյջինգային կապ՝ հեռախոսի 
և(կամ) ռադիոյի օգտագործմամբ. հեռուստա-
հաղորդում. մալուխային հեռուստահաղորդում. 
ռադիոհաղորդում. տեղեկատվական ծառա-
յու թյուններ կապի միջոցների համար. հեռա-
հաղորդակցության սարքավորումների, այդ թվում՝ 
հեռա խոսային ֆաքսիմիլային ապարատների 
վարձա կալություն և (կամ) վարձով տրամադրում. 
անլար հաղորդակցության ծառայություններ, 
ներառյալ՝ ձայնային ազդանշանների և տվյալ-
ների փոխանցման ծառայություններ՝ ցամաքային 
կամ արբանյակային հաղորդակցության համա-
կարգերի օգտագործմամբ. հեռա հաղոր դակ-
ցության ենթակառուցվածքի մուտքի տրամադրում 
երրորդ անձանց համար. 

դաս 41. զվարճությունների հետ կապված 
ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային ձայնա- 
և տեսաազդանշանների և տվյալների տրամա-
դրում կապի միջոցների և համակարգիչների 
համար. օնլայն համակարգչային խաղերի տրա-
մադրում հեռահաղորդակցության ցանցերի և 
համակարգիչների ցանցի միջոցով.

դաս 42. նախագծմանը, փորձարկմանը և 
արտադրությանը վերաբերող ինժեներական և 
կոնստրուկտորական ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար, ինչպես նաև աջակցության 
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ծառայություններ երրորդ անձանց կողմից 
իրականացվող ցամաքային և արբանյակային 
կապի համակարգերի և ցանցերի, անլար տեր-
մինալների նախագծման, փորձարկման և 
արտադրության հարցերում. կապի և տեղե-
կատվության մշակման ցանցերի նա խագծման 
և մշակման պլանավորում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն, փոր ձարկում 
և տեխնիկական վերահսկողություն՝ կապի 
ցանցերի համար համակարգային ինտեգրման 
և արտադրանքի ինտեգրման ոլորտում, ինչպես 
նաև էլեկտրոնային ծառայությունների ոլորտում 
տվյալների մշակման համար, մասնավորապես՝ 
տվյալ ների, պատկերների, տեսա- և ձայնա-
հա ջորդականությունների հավաքում, պահում, 
կերպափոխում, փոխանցում կամ տարածում, 
և նաև ինտերակտիվ կերպով հաղորդակցվող 
համակարգչային համակարգերի միջոցով 
տվյալների բազայում պահվող տեղեկություն-
ների տրամադրման և փոխանցման ոլորտում. 
տվյալների մշակման ծրագրերի մշակում և 
ստեղ ծում, այն է՝ երրորդ անձանց համար 
համա կարգչային ծրագրերի ստեղծում և մշա-
կում. համակարգչային ծառայություններ, 
մաս նավորապես՝ օգտվողների պահանջով 
հատուկ տեղեկատվության տրամադրում 
ինտերնետի միջոցով. օնլայն ռեժիմում տեխնի-
կական աջակցություն համակարգիչների, 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
և համակարգչային համակարգերի ոլորտում. 
խորհրդատվություն համակարգիչների և հա-
մա կարգչային ծրագրային արտադրության 
ոլորտում. համակարգչային ախտորոշման 
ծառայություններ. երրորդ անձանց համար 
համա կարգչային ծրագրային արտադրության 
նորացում. տեխնիկական աջակցություն, այն է՝ 
համակարգիչների տեխնիկական և ծրագրային 
խնդիրների որոշում և վերացում. երրորդ ան-
ձանց համար օնլայն ռեժիմում համակարգ-
չային ծրագրային արտադրության նորացում 
ինտերնետի միջոցով. համակարգիչների, հա-
մա կարգչային ծրագրային արտադրության 
և համակարգչային համակարգերի ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100150 (111) 16005
(220) 08.02.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 08.02.2020
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդգես 

Գաբրիել յան, Երևան, Դավիթաշեն 4–րդ 
թաղ. 33 շենք, բն. 89, AM

(540) 

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

(511) 
դաս 30. ադի–բուդի։

____________________

(210) 20100392 (111) 16006
(220) 19.03.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 19.03.2020
(732) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 

110, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ։ 
____________________

(210) 20100393 (111) 16007
(220) 19.03.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 19.03.2020
(732) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 

110, AM
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ։
____________________
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(210) 20100409 (111) 16008
(220) 23.03.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 23.03.2020
(732) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(540) 

(511) 
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 սարքավորում-
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ(բրենդի), գինիներ, օղի, վիսկի, լիկյոր-
ներ, մրգեր պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ, 
սպիրտային էքստրակտներ, սպիրտային էսեն-
ցիաներ։

____________________

(210) 20100410 (111) 16009
(220) 23.03.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 23.03.2020
(732) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM 
(540) 

(511) 
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 սարքավորում-
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ(բրենդի), գինիներ, օղի, վիսկի, լիկյորներ, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ, 
սպիր տային էքստրակտներ, սպիրտային էսեն-
ցիաներ։ 

____________________

(210) 20100426 (111) 16010
(220) 25.03.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 25.03.2020
(732) «Արտաշատ-Վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Մխչյան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100584 (111) 16011
(220) 19.04.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 19.04.2020
(732) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________
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(210) 20100626 (111) 16012
(220) 28.04.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 28.04.2020
(732) «Բարվա» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 41, AM 
(540) 

(526) Նշանը պահպանվում է կանաչ և կապույտ 
գունային համակցությամբ։

(591) «ANTIFROST» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(511) 
դաս 7. մրգատու և խաղողի այգիների վաղ 

գարնանային ցրտահարության դեմ պայքարի և 
կանխման սարքավորումներ։

____________________

(210) 20100731 (111) 16013
(220) 18.05.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 18.05.2020
(732) «Առմոռան» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 16-28, AM 
(540) 

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

խական, լուսանկարչական, կինեմա տո գրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշ խատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե-
նաներ, տեղեկատվության մշակման սարքա-
վորումներ և համակարգիչներ. կրակմարիչներ։

____________________

(210) 20100732 (111) 16014
(220) 18.05.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 18.05.2020
(732) «Առմոռան» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 16-28, AM
(540) 

(526) «ԱՆՏԵՆՆԱ ՏԵԼԵՎԻԶԻՈՆՆԱՅԱ» (ռուս.) 
ար տահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կապույտ եվ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 9. հեռուստատեսային ալեհավաք։ 

____________________

(210) 20100733 (111) 16015
(220) 18.05.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 18.05.2020
(732) «Առմոռան» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 16-28, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ խա-

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիա կան, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուց ման 
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սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հա   -
ղորդ  ման, միացման, փոխակերպման, կու տակ-
ման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր 
և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայ նագրման 
սկավառակներ. առևտրի ավտոմատներ և 
կան խավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ ման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ: 

____________________

(210) 20100870 (111) 16016
(220) 18.06.2010 (151) 09.09.2010
 (181) 18.06.2020
(732) «Յունիլիզինգ» վարկային կազմա կեր պու-

թյուն ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրա պե տու թյան 
32, բն.9, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ 
գույնով։

(511) 
դաս 36. վարկային գործունեություն։ 

____________________

(210) 20091587 (111) 16017
(220) 09.12.2009 (151) 22.09.2010
 (181) 09.12.2019
(732) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ , US
(540) 

(526) «RAPID & LASTING RELIEF» և «CLINICALLY 
PROVEN» արտահայտությունները և 
«FORMULA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

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

(511) 
դաս 3. բերանի խոռոչի խնամքի ոչ բուժա-

կան միջոցներ.
դաս 5. բերանի խոռոչի խնամքի բուժական 

միջոցներ.
դաս 21. ատամի խոզանակներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20091588 (111) 16018
(220) 09.12.2009 (151) 22.09.2010
 (181) 09.12.2019
(732) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ, US
(540) 

(511) 
դաս 3. բերանի խոռոչի խնամքի ոչ բուժա-

կան միջոցներ.
դաս 5. բերանի խոռոչի խնամքի բուժական 

միջոցներ.
դաս 21. ատամի խոզանակներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100009 (111) 16019
(220) 12.01.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 12.01.2020
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Անուշ Մեհրաբյան, 

Երևան, Նոր–Արեշ 46, տուն 12, AM
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ, 
կարմիր, սպիտակ, սև և շագանակագույն 
գու նային համակցությամբ։

(511) 
դաս 30. հացահատիկային մթերքներ, 

բրինձ, ոսպ, հնդկաձավար, ձավար, ոլոռ, լոբի։ 
____________________

(210) 20100034 (111) 16020
(220) 18.01.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 18.01.2020
(732) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(540) 

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

(511) 
դաս 30. աղացած և հատիկավոր սուրճ, 

կակաո, թեյ, ներառյալ խոտայինը և ոչ խոտա-
յինը, սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճ «էսպրեսսո» 
(ըմպելիքներ), սուրճի և(կամ) «էսպրեսսո» սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ, թեյի, փոշի շոկոլադի և 
վանիլի հիմքով ըմպելիքներ, սոուսներ ըմ պե-
լիքների համար, շոկոլադային օշարակ, բու-
րավետ օշարակներ ըմպելիքների համար, 
խմո րեղեն, ներառյալ ամոքանք, բլիթներ, 
բիսկվիտներ, թխվածքաբլիթներ, հրուշակներ, 
հաց և հացաբուլկեղեն, սենդվիչներ, գրանոլա 
(դարչնագույն շաքարի, քիշմիշի, կոկոսի և ընկույզի 
հավելումով գլանած վարսակ, որն օգտագործ-
վում է չոր նախաճաշերի պատրաստման 
հա մար), պատրաստի սուրճ, պատրաստի 
թեյ, պաղպաղակ և սառեցված հրուշակեղեն, 
շոկոլադ, կոնֆետներ և հրուշակեղեն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100035 (111) 16021
(220) 18.01.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 18.01.2020
(732) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(540) 

(511) 
դաս 30. աղացած և հատիկավոր սուրճ, 

կակաո, թեյ, ներառյալ խոտայինը և ոչ խոտայինը, 
սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճ «էսպրեսսո» ( ըմ-
պելիքներ), սուրճի և(կամ) «էսպրեսսո» սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ, թեյի, փոշի շոկոլադի և 
վանիլի հիմքով ըմպելիքներ, սոուսներ ըմ պե լիք-
ների համար, շոկոլադային օշարակ, բու րավետ 
օշարակներ ըմպելիքների համար, խմո րեղեն, 
ներառյալ ամոքանք, բլիթներ, բիսկվիտներ, 
թխվածքաբլիթներ, հրուշակներ, հաց և 
հացաբուլկեղեն, սենդվիչներ, գրանոլա (դարչ-
նագույն շաքարի, քիշմիշի, կոկոսի և ընկույզի 
հավելումով գլանած վարսակ, որն օգտագործվում 
է չոր նախաճաշերի պատրաստման համար), 
պատ րաստի սուրճ, պատրաստի թեյ, պաղպաղակ 
և սառեցված հրուշակեղեն, շոկոլադ, կոնֆետներ 
և հրուշակեղեն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100036 (111) 16022
(220) 18.01.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 18.01.2020
(732) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(540) 

(511) 
դաս 30. աղացած և հատիկավոր սուրճ, 

կակաո, թեյ, ներառյալ խոտայինը և ոչ խոտա-
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յինը, սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճ «էսպրեսսո» 
(ըմպելիքներ), սուրճի և (կամ) «էսպրեսսո» 
սուր ճի հիմքով ըմպելիքներ, թեյի, փոշի շոկո-
լադի և վանիլի հիմքով ըմպելիքներ, սոուսներ 
ըմպելիքների համար, շոկոլադային օշարակ, 
բուրավետ օշարակներ ըմպելիքների համար, 
խմորեղեն, ներառյալ ամոքանք, բլիթներ, բիսկ-
վիտներ, թխվածքաբլիթներ, հրուշակներ, հաց և 
հացաբուլկեղեն, սենդվիչներ, գրանոլա (դարչ-
նագույն շաքարի, քիշմիշի, կոկոսի և ընկույզի 
հավելումով գլանած վարսակ, որն օգտագործ-
վում է չոր նախաճաշերի պատրաստման հա-
մար), պատրաստի սուրճ, պատրաստի թեյ, 
պաղպաղակ և սառեցված հրուշակեղեն, շոկո-
լադ, կոնֆետներ և հրուշակեղեն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100094 (111) 16023
(220) 27.01.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 27.01.2020
(732) Յունիֆարմ, ինք., US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ փիրուզագույն, 
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) 
դաս 3. օծանելիքի արտադրանք, եթերային 

յուղեր և էսենցիաներ (բնահյութեր), կոսմետիկա, 
օճառներ. լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փո շիներ և մածուկներ, այդ թվում՝ համպար 
(օծանելիք), բերանի խոռոչի թարմացման 
աէրոզոլ, կոսմետիկ վազելին, բամբակ կոս-
մետիկ նպատակների համար, բուրավետ նյու-
թեր (եթերային յուղեր), բուրավետ ջուր, ժա-
վե լաջուր, լավանդայի ջուր, անուշահոտ ջուր, 
անձ նական օգտագործման հոտազերծիչ տներ, 
օծանելիք, յուղեր կոսմետիկ նպատակների 

համար, կոսմետիկ մատիտներ, ալ յումինե 
շիբեր (հականեխիչ միջոցներ), կոսմետիկ 
ներկանյութեր, կոսմետիկ քսուքներ, լաքեր 
կոսմետիկ նպատակների համար, լոսյոններ 
կոսմետիկ նպատակների համար, կոսմետիկ 
դիմակներ, բուրավետ յուղեր.  յուղեր օծանելիքի 
և բուրավետ միջոցների համար, կոսմետիկ 
յուղեր, կպչուն նյութեր կոսմետիկ նպատակների 
համար, անուշահոտ կաթ, մուշկ (օծանելիք), 
օճառներ, բուժիչ օճառներ, անանուխ օծանելիքի 
համար, կոսմետիկ հավաքածուներ, օդեկոլոն, 
ծաղկային օծանելիքի հիմքեր. ատամի գելեր. 
շրթներկ, շրթներկեր կոսմետիկ նպատակ-
ների համար, սափրվելու պատրաստուկներ, 
լոգանքի կոսմետիկ պատրաստուկներ, հիգիենիկ 
նպատակների համար օծանելիքակոսմետիկ 
պատրաստուկներ, ընդգրկված 

3-րդ դասում, նիհարելու կոսմետիկ պատրաս-
տուկներ, գրիմը հեռացնելու պատրաստուկներ,  
լաքեր հեռացնելու պարաստուկներ, ան ձե-
ռոցիկներ՝ կոսմետիկ լոսյոններով հագեցած, 
բեկ նայուղ ճարպազերծման համար, ծաղիկ-
ներից և խոտաբույսերից պատրաստված բու-
րավետ խառնուրդներ, լոգանքի աղեր (բա ցա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների ), կապակցող մի ջոց-
ներ կոսմետիկ նպատակների համար, արև-
այրուքի կոսմետիկ միջոցներ, մազերի ներկման 
միջոցներ, մազահեռացման միջոցներ, մաշկի 
խնամքի կոսմետիկ միջոցներ, կոսմետիկ մի-
ջոցներ. կենդանիների համար կոսմետիկ մի-
ջոցներ. գունաթափման միջոցներ կոսմետիկ 
նպատակների համար, քրտնելու դեմ բուրավետ 
միջոցներ, անուշաբույր տալկ, շամպուններ, 
շամպուններ սենյակային կենդանիների համար, 
ծաղկային (օծանելիքի) էքստրակտներ.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկա-
կան սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այն թվում՝ ամի-
նաթթուներ բժշկական նպատակների հա-
մար. մանրէասպաններ. բալզամներ բժշկական 
նպա  տակների համար. ապարանջաններ 
բժշկա կան նպատակների համար. բամբակ 
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բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բժշկական նպատակների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. ուտելի բույսերի թելիկներ (որոնք 
նախատեսված չեն սննդի մեջ օգտագործելու 
համար). հիգիենիկ պատրաստուկներ բժշկա-
կան նպատակների համար. հոտազերտիչներ 
(բացառությամբ անձնական օգտագործման 
համար նախատեսվածների). ձկան յուղ. յոդիդ-
ներ դեղագործական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործա-
կան նպատակների  համար. կարամելիկներ 
բժշկական նպատակների համար. դեղային 
կոն ֆետներ. ծառերի կեղևներ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղաբույսերի   արմատ-
ներ. լեյկոսպեղանի. լոսյոններ դեղագործա կան 
նպատակների համար. քսուքներ. դեղային յուղեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ մարդկանց 
համար. ալ յուր մանկական սննդի համար. 
ալյուր դեղագործական նպտակների համար. 
դեղատնային  հավաքածուներ (դյուրակիր). 
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. դեղային թրմեր. ոգեթրմեր բժշկական 
նպատակների համար. եփուկներ դեղագործա կան 
նպատակների համար. բժշկական շրթներկեր. 
մանրէական պատրաստուկներ բժշկական և 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ բժշկա-
կան կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. վիտա-
մինային պատրաստուկներ. օդի թարմացման 
պատրաստուկներ. օդի մաքրման պատրաս-
տուկներ. վնասատու բույսերի ոչնչացման 
պատրաստուկներ.  մակաբույծների ոչնչաց-
ման պատրաստուկներ. մաշկի խնամքի դե-
ղա գործական պատրաստուկներ. լո գանքի 
դեղային պատրաստուկներ. մազերի աճեց-
ման բժշկական պատրաստուկներ. միկրո-
տարրերով պատրաստուկներ մարդկանց կամ 
կենդանիների համար. քիմիա-դեղագոր ծա-
կան պատրաստուկներ. քիմիական պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
սպիտակուցային սննդային արտադրանք 
բժշկա կան նպատակների համար. դիե տիկ 
սննդամթերք բժշկական նպատակների հա-
մար. մաստակ բժշկական նպատակների 
համար.  անձեռոցիկներ, հիգիենիկ բարձիկներ. 

դեղամիջոցներով հագեցած անձեռոցիկներ. 
օշարակներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. աղեր բու ժիչ 
լոգանքի համար. աղեր բժշկական նպատակ-
ների համար. մանրէազերծող միջոցներ հի գիե-
նիկ նպատակների համար. ախորժակը ճնշելու 
միջոցներ՝ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվող. բժշկական միջոցներ նիհարելու համար. 
բերանի խոռոչի խնամքի բժշկական միջոցներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար.  քրտնելու դեմ բժշկական միջոցներ. 
հակամակաբուծական միջոցներ. մարսողու-
թյանը նպաստող դեղագործական միջոցներ. 
տոնուսը բարձրացնող  միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). ծխելու խոտաբույսեր բժշկա-
կան նպատակների համար. դեղաբույսեր. 
խոտաբույսերով  թեյեր բժշկական նպատակների 
համար. նիհարելու համար նախատեսված 
բժշկական թեյեր. էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ).

դաս 10. բժշկական  սարքեր և գործիքներ, 
այդ թվում՝ ծծակներով շշերի համար փականներ, 
ինհալատորներ (ներշնչակներ), ներարկիչներ, 
գդալներ դեղերի համար, դիմակներ բժշկական 
անձնակազմի համար, ջրի տոպրակներ բժշկա-
կան նպատակների համար, աէրոզոլային սար-
քեր, սարքեր կոսմետիկ մերսման համար, սարքեր 
մերսման համար, բժշկական հեղուկացիրներ, 
դեղագործական անոթներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-
ցից պատրաստված արտադրանք, այդ թվում՝ 
թղթից կամ ստվարաթղթից պատրաստված 
տուփեր,  բլանկներ, նոթատետրեր, ծրարներ, 
թղթե փաթեթներ, ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթանյութեր շշերի համար, պիտակներ 
(բացառությամբ կտորե պիտակների). պլաստ-
մասսայե արտադրանք փաթեթավորման հա-
մար.

դաս 29.  պահածոյացված, չորացրած և 
ջերմամշակման ենթարկված բանջարեղեն և 
մրգեր. բանջարեղենի էքստրակտներ. մրգերի 
էքստրակտներ.

դաս 30. համեմունքներ, թնդահա մություն-
ներ, սննդային սառույց. եղերդի ըմպելիք, թեյ, 
սառույցով թեյ, սննդային բնահյութեր (բացա-
ռությամբ եթերային բնահյութերի և եթերային 
յուղերի).
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դաս 31. կերատեսակներ կենդանիների հա-
մար, այդ թվում՝ վիտամիններով հարստացված 
կերատեսակներ.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. կոկտեյլ-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշա րակներ ըմպելիքներ պատրաստելու հա-
մար. բնահյութեր, մրգային ոչ ալկոհոլային 
էքստրակտներ և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, այդ 
թվում՝ դիսպանսերներ, հանգստյան տներ կամ 
առողջատներ, կլինիկաներ, բուժարաններ, 
դեղագործության հարցերով խորհրդատվու-
թյուն, բժշկական օգնություն, ֆիզիոթերապիա. 
ծառայություններ մարդկանց համար հիգիենայի 
և կոսմետիկայի ոլորտում։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100095 (111) 16024
(220) 27.01.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 27.01.2020
(732) Յունիֆարմ, ինք. , US
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիքի արտադրանք, եթերային 

յուղեր և էսենցիաներ (բնահյութեր), կոսմետիկա, 
օճառներ. լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ, այդ թվում՝ համպար 
(օծանելիք), բերանի խոռոչի թարմացման 
աէրոզոլ, կոսմետիկ վազելին, բամբակ կոս-
մետիկ նպատակների համար, բուրավետ 
նյութեր (եթերային յուղեր), բուրավետ ջուր, 
ժավելաջուր, լավանդայի ջուր, անուշահոտ ջուր, 
անձնական օգտագործման հոտազերծիչներ, 
օծանելիք, յուղեր կոսմետիկ նպատակների 
համար, կոսմետիկ մատիտներ, ալ յումինե 
շիբեր (հականեխիչ միջոցներ), կոսմետիկ 
ներկանյութեր, կոսմետիկ քսուքներ, լաքեր 
կոսմետիկ նպատակների համար, լոսյոններ 
կոսմետիկ նպատակների համար, կոսմետիկ 

դիմակներ, բուրավետ յուղեր.  յուղեր օծանելիքի 
և բուրավետ միջոցների համար, կոսմետիկ 
յուղեր, կպչուն նյութեր կոսմետիկ նպատակների 
համար, անուշահոտ կաթ, մուշկ (օծանելիք), 
օճառներ, բուժիչ օճառներ, անանուխ օծանելիքի 
համար, կոսմետիկ հավաքածուներ, օդեկոլոն, 
ծաղկային օծանելիքի հիմքեր. ատամի գելեր. 
շրթ ներկ, շրթներկեր կոսմետիկ նպատակների 
համար, սափրվելու պատրաստուկներ, լոգանքի 
կոսմետիկ պատրաստուկներ, հիգիենիկ նպա-
տակների համար օծանելիքակոսմետիկ պատ-
րաստուկներ, ընդգրկված 

3-րդ դասում, նիհարելու կոսմետիկ պատ-
րաստուկներ, գրիմը հեռացնելու պատրաս-
տուկներ,  լաքեր հեռացնելու պարաստուկներ, 
անձեռոցիկներ՝ կոսմետիկ լոսյոններով հա-
գեցած, բեվեկնայուղ ճարպազերծման համար, 
ծաղիկներից և խոտաբույսերից պատրաստված 
բուրավետ խառնուրդներ, լոգանքի աղեր 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների ), կապակցող մի-
ջոց ներ կոսմետիկ նպատակների համար, 
արևայրուքի կոսմետիկ միջոցներ, մազերի ներկ-
ման միջոցներ, մազահեռացման միջոցներ, 
մաշկի խնամքի կոսմետիկ միջոցներ, կոսմետիկ 
միջոցներ. կենդանիների համար կոսմետիկ 
միջոցներ. գունաթափման միջոցներ կոսմետիկ 
նպատակների համար, քրտնելու դեմ բուրավետ 
միջոցներ, անուշաբույր տալկ, շամպուններ, շամ-
պուններ սենյակային կենդանիների համար, 
ծաղկային (օծանելիքի) էքստրակտներ.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա  կան 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկա-
կան սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այն թվում՝ ամի-
նա թթուներ բժշկական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. բալզամներ բժշկական 
նպա տակների համար. ապարանջաններ 
բժշկա կան նպատակների համար. բամբակ 
բժշկա կան նպատակների համար. դիե տիկ 
նյութեր բժշկական նպատակների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. ուտելի բույսերի թելիկներ (որոնք 
նախատեսված չեն սննդի մեջ օգտագործելու 
համար). հիգիենիկ պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. հոտազերծիչտներ 
(բացառությամբ անձնական օգտագործման 
համար նախատեսվածների). ձկան յուղ. յոդիդ-
ներ դեղագործական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործա-
կան նպատակների  համար. կարամելիկներ 
բժշկական նպատակների համար. դեղային 
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կոնֆետներ. ծառերի կեղևներ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղաբույսերի   արմատներ. 
լեյկոսպեղանի. լոսյոններ դեղագործական նպա-
տակների համար. քսուքներ. դեղային յուղեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ մարդկանց 
համար. ալ յուր մանկական սննդի համար. 
ալյուր դեղագործական նպտակների համար. 
դեղա տնային  հավաքածուներ (դյուրակիր). 
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. դեղային թրմեր. ոգեթրմեր բժշկա կան 
նպատակների համար. եփուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. բժշկական շրթներկեր. 
մանրէական պատրաստուկներ բժշկական 
և անասնաբուժական նպատակների հա-
մար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բժշկա կան կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. կենսաբանական պատ-
րաս տուկներ բժշկական նպատակների հա-
մար. վիտա մինային պատրաստուկ ներ. օդի 
թար մացման պատրաստուկներ. օդի մաքր-
ման պատրաստուկներ. վ  նասատու բույսերի 
ոչնչաց ման պատրաստուկներ.  մակաբույծ-
ների ոչնչացման պատրաստուկներ. մաշկի 
խնամքի դեղագործական պատրաստուկ-
ներ. լոգանքի դեղային պատրաստուկներ. մա-
զերի աճեց ման բժշկական պատրաստուկներ. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդ-
կանց կամ կենդանիների համար. քիմիա-դեղա-
գործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների հա-
մար. սպիտակուցային սննդային արտադրանք 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդամթերք բժշկական նպատակների հա-
մար. մաստակ բժշկական նպատակների 
համար.  անձեռոցիկներ, հիգիենիկ բարձիկ-
ներ. դեղամիջոցներով հագեցած անձեռոցիկ-
ներ. օշարակներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետ-
ներ բժշկական նպատակների համար. աղեր 
բուժիչ լոգանքի համար. աղեր բժշկական նպա-
տակների համար. մանրէազերծող միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախորժակը 
ճնշելու միջոցներ՝ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող. բժշկական միջոցներ նիհա-
րելու համար. բերանի խոռոչի խնամքի բժշկա-
կան միջոցներ. լվացող միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար.  քրտնելու դեմ բժշկական 
միջոցներ. հակամակաբուծական միջոցներ. 
մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող  միջոցներ 
(դեղային պատրաստուկներ). ծխելու խոտա-
բույսեր բժշկական նպատակների համար. 
դեղաբույսեր. խոտաբույսերով  թեյեր բժշկա-
կան նպատակների համար. նիհարելու համար 
նախա տեսված բժշկական թեյեր. էլիքսիրներ 
(դեղա գործական պատրաստուկներ).

դաս 10. բժշկական  սարքեր և գործիքներ, 
այդ թվում՝ ծծակներով շշերի համար փականներ, 
ինհալատորներ (ներշնչակներ), ներարկիչներ, 
գդալներ դեղերի համար, դիմակներ բժշկական 
անձնակազմի համար, ջրի տոպրակներ բժշկա-
կան նպատակների համար, աէրոզոլային սարքեր, 
սարքեր կոսմետիկ մերսման համար, սարքեր 
մերսման համար, բժշկական հեղուկացիրներ, 
դեղագործական անոթներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված արտադրանք, այդ թվում՝ 
թղթից կամ ստվարաթղթից պատրաստված 
տու  փեր,  բլանկներ, նոթատետրեր, ծրար ներ, 
թղթե փաթեթներ, ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթանյութեր շշերի համար, պիտակներ 
(բա ցառությամբ կտորե պիտակների). պլաստ-
մասսայե արտադրանք փաթեթավորման 
համար.

դաս 29.  պահածոյացված, չորացրած և 
ջերմամշակման ենթարկված բանջարեղեն և 
մրգեր. բանջարեղենի էքստրակտներ. մրգերի 
էքստրակտներ.

դաս 30. համեմունքներ, թնդահա մու-
թյուններ, սննդային սառույց. եղերդի ըմպելիք, 
թեյ, սառույցով թեյ, սննդային բնահյութեր 
(բացառությամբ եթերային բնահյութերի և եթե-
րային յուղերի).

դաս 31. կերատեսակներ կենդանիների հա-
մար, այդ թվում՝ վիտամիններով հարստացված 
կերատեսակներ.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր, մրգային ոչ ալկոհոլային էքս-
տրակտներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, այդ 
թվում՝ դիսպանսերներ, հանգստյան տներ կամ 
առողջատներ, կլինիկաներ, բուժարաններ, դե-
ղա գործության հարցերով խորհրդատվություն, 
բժշկական օգնություն, ֆիզիոթերապիա. ծառա-
յություններ մարդկանց համար՝ հիգիենայի և 
կոսմետիկայի ոլորտում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100096 (111) 16025
(220) 27.01.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 27.01.2020
(732) Յունիֆարմ, ինք., US
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(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիքի արտադրանք, եթերային 

յուղեր և էսենցիաներ, կոսմետիկա, օճառներ. 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 5. ամինաթթուներ բժշկական նպա -
տակների համար, հակաբիոտիկներ, ապա-
րան ջաններ բժշկական նպատակների համար, 
հակառևմատիկ ապարանջաններ, դիե տիկ 
միջոցներ բժշկական նպատակ ների համար, 
ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար, հան-
քային ջրեր բժշկական նպատակների համար, 
ստորերկրյա տաք ջրեր, բուժացեխ, հանքային 
սննդային հավելումներ, սննդային հավե լումներ 
բժշկական նպատակների համար, հակա-
ռևմատիկ օղակներ, դեղային կոնֆետներ, 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների հա-
մար, քսուքներ, դեղային յուղեր, դեղամիջոցներ 
մարդկանց համար, հեղուկ դեղախառնուրդ-
ներ, դեղային թրմեր, օպոդելդոկներ, հաբեր 
դեղա գործական նպատակների համար, բժշկա-
կան սպեղանալաթեր, կենսաբանական պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար, 
վիտամինային պատրաստուկներ, կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա տակ-
ների համար, միկրոտարրերով պատ րաս-
տուկներ մարդկանց համար, սուլֆամիդային 
դեղային պատրաստուկներ, դեղագործական 
պատրաստուկներ, քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ, քիմիական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար, սպիտա-
կուցային սննդամթերք բժշկական նպատակ-
ների համար, մանկական սնունդ, դիետիկ 
սնունդ բժշկական նպատակների համար, 
դեղա միջոցներով հագեցած անձեռոցիկներ, 
օշարակներ դեղագործական նպատակ ների 
համար, աղեր բուժական լոգանքների համար, 

ջերմ իջեցնող միջոցներ, արյունը մաքրող 
միջոցներ, տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դե ղամիջոցներ), էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ).

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, այդ 
թվում՝ դիսպանսերներ, հանգստյան տներ կամ 
առողջատներ, կլինիկաներ, բուժարաններ, 
դեղա գործության հարցերով խորհրդատվու-
թյուն, բժշկական օգնություն, ֆիզիոթերապիա. 
ծառայություններ մարդկանց համար՝ հիգիենայի 
և կոսմետիկայի ոլորտում։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100120 (111) 16026
(220) 02.02.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 02.02.2020
(732) Պերֆետի Վան Մելլե Ս.պ.Ա. , IT
(540) 

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք, փչվող ծամոն, ծա-

մոն, ծամվող կոնֆետներ, կոնֆետներ, անա-
նուխով քաղցրավենիք, դրաժեներ, տարբեր 
համերի և գույների ժելեանման կոնֆետներ, 
փայտիկով սառնաշաքար, մատուտակի համով 
կոնֆետներ, պաստեղներ, կոնֆետներ և հա բեր 
շնչառության թարմացման համար, քաղցրա-
վենիք և պաստեղներ շնչառության թարմացման 
համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100331 (111) 16027
(220) 12.03.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 12.03.2020
(732) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) 
դաս 32. շշալցված բնական քաղցրահամ 

աղբյուրի ջուր։ 
____________________

(210) 20100344 (111) 16028
(220) 16.03.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 16.03.2020
(732) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց:  

____________________

(210) 20100347 (111) 16029
(220) 16.03.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 16.03.2020
(732) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 

ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
հա մե մունք. սառույց: 

____________________

(210) 20100348 (111) 16030
(220) 16.03.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 16.03.2020
(732) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20100607 (111) 16031
(220) 26.04.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 26.04.2020
(732) «Լիո Թրանս» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեի 27 

տուն, AM
(540) 
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(526) «PACK» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ, փաթեթավորման 

ծառայություններ և բեռնափոխադրման կազմա-
կերպում։ 

____________________

(210) 20100696 (111) 16032
(220) 12.05.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 12.05.2020
(732) «Սոֆտեքս» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տյուլենինի 

20/1, AM
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույք ներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում-
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տա ռաշարեր. տպագրական կլիշեներ։ 

____________________

(210) 20090199 (111) 16033
(220) 25.02.2009 (151) 22.09.2010
 (181) 25.02.2019
(732) «Արս-Հայկ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Արալեզ, AM

(540) 

(526) Բացի «ՀԱՑԱՌԱՏ» և «ՀԱՑԱՌԱՏ» (ռուս.) 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ծիրանագույն, բաց 
և մուգ շագանակագույն, ոսկեգույն, բաց 
ու մուգ կապույտ, մոխրագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

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

____________________

(210) 20090662 (111) 16034
(220) 12.06.2009 (151) 22.09.2010
 (181) 12.06.2019
(732) «Ֆրանսիական սուրճ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 

Թումանյան փող. 16, բն. 6, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) 
դաս 41. ձայնասկավառակների թողարկում 

և ձայնագրում, երաժշտական միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքնե րով 
ապահովման ծառայություններ (ռեստորան, 
սրճարան, բար):  

____________________

(210) 20091200 (111) 16035
(220) 06.10.2009 (151) 22.09.2010
 (181) 06.10.2019
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(732) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք. , US
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթյա սրբիչներ, երեսի անձե-

ռոցիկներ, կոսմետիկական նպատակներով 
անձեռոցիկներ, սեղանի թղթյա անձեռոցիկներ 
և սրբիչներ.

դաս 35. ներծծող, մաքրող և սրբող ապրանք-
ների գովազդ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100186 (111) 16036
(220) 11.02.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 11.02.2020
(732) Յունիլևր Ն.Վ. , NL
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 

կոսմետիկական միջոցներ. օդեկոլոններ, 
անուշաբույր ջուր, մարմնի անուշաբույր ցրցայ-
տիչներ. յուղեր, քսուքներ և լոսյոններ մաշկի 
համար. սափրվելու փրփուր և գելեր, լոսյոն-
ներ սափրվելուց առաջ և հետո օգտագոր-
ծելու համար. տալկի փոշի. պատրաստուկներ 
լոգանքի և ցնցուղի համար. մազերի լոսյոններ. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. ոչ բուժական 
նյութեր բերանի խոռոչի լվացման համար. հո-
տազերծիչներ. հակաքրտինքային միջոցներ 
անձ նական օգտագործման համար. արդու զարդի 
պարա գաներ և պատրաստուկներ ոչ բուժական 
նպատակների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100207 (111) 16037
(220) 17.02.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 17.02.2020

(732) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք. , US 
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնա-
գույն, սև, սպիտակ, վարդագույն և մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 3. օճառներ, հակամանրէային ժելեր, 

հակամանրէային անձեռոցիկներ և սրբիչներ 
(լաթեր), մաքրող միջոցներով տոգորված ան-
ձեռոցիկներ և սրբիչներ (լաթեր).

դաս 21. միանգամյա օգտագործման սրբող 
լաթեր՝ պատրաստված ոչ գործվածքային նյու-
թերից։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100211 (111) 16038
(220) 18.02.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 18.02.2020
(732) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք. , US 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, հակամանրէային ժելեր, 

հակամանրէային անձեռոցիկներ և սրբիչներ 
(լաթեր), մաքրող միջոցներով տոգորված անձե-
ռո ցիկներ և սրբիչներ (լաթեր).

դաս 21. միանգամյա օգտագործման սրբելու 
լաթեր՝ պատրաստված ոչ գործվածքային նյու-
թերից։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20100223 (111) 16039
(220) 22.02.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 22.02.2020
(732) «Դոստ Ինթերնեյշընըլ» ՍՊԸ, Երևան, 

Արտա շիսյան 89, AM 
(540) 

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. այդ թվում պինդ, հալած և բուսական 
յուղեր. մարգարին։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20100263 (111) 16040
(220) 26.02.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 26.02.2020
(732) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ , US 

(540) 

(526) «COFFEE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) 
դաս 43. ռեստորաններ, կաֆեներ, կաֆետե-

րիաներ, խորտկարաններ, սրճարաններ, 
սննդա մթերքի դուրս տրամադրման և առաք-
ման ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստման և առաք-
ման ծառայություններ. երրորդ անձանց գրա-
սենյակներ սուրճի մատակարարման ծառա-

յություններ. սննդամթերքի պատրաստ ման և 
առաքման պայմանագրային ծառայություններ. 
սննդամթերքի պատրաս տում. դուրս տրա մա-
դրվող սննդա մթերքի և ըմպելիքների պատ րաս -
տում և վաճառք։
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20100264 (111) 16041
(220) 26.02.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 26.02.2020
(732) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US 

(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորաններ, կաֆեներ, կաֆետե-

րիա ներ, խորտկարաններ, սրճարաններ, 
սննդա մթերքի դուրս տրամադրման և առաք-
ման ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստման և 
առաք ման ծառայություններ. երրորդ անձանց 
գրասենյակներ սուրճի մատակարարման ծառա-
յություններ. սննդամթերքի պատրաստման և 
առաքման պայմանագրային ծառայություններ. 
սննդամթերքի պատրաստում. դուրս տրամա-
դրվող սննդամթերքի և ըմպելիքների պատրաս-
տում և վաճառք։
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20100265 (111) 16042
(220) 26.02.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 26.02.2020
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(732) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ , US 

(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորաններ, կաֆեներ, կաֆե-

տերիաներ, խորտկարաններ, սրճարաններ, 
սննդամթերքի դուրս տրամադրման և առաք-
ման ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստման և 
առաք ման ծառայություններ. երրորդ անձանց 
գրասենյակներ սուրճի մատակարարման ծառա-
յություններ. սննդամթերքի պատրաստման և 
առաքման պայմանագրային ծառայություններ. 
սննդամթերքի պատրաստում. դուրս տրամա-
դրվող սննդամթերքի և ըմպելիքների պատրաս-
տում և վաճառք։
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20100287 (111) 16043
(220) 03.03.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 03.03.2020
(732) Նոդրն ընդ Շելլ ՈՒորլդուայդ Լիմիթիդ – 

Լյուքսեմբուրգ Բրենչ , LU 
(540) 

(511) 
դաս 9. օնլայն ռեժիմում տվյալների բազա-

ներից կամ ինտերնետային միջոցներից (ներառյ-
ալ վեբ-կայքերը) տրամադրվող Էլեկտրո նա-
յին հրատարակումներ. էլեկտրոնային հրա-
տարակումներ, էլեկտրոնային ամսա գրեր. մուլ-
տի մեդիա գրանցումներ և հրատարակումներ. 
էլեկտրոնային, օպտիկական և մագնիսա-
կան կերպով գրանցված տվյալներ. ձայնա- 
և տեսագրություններ. նախապես գրանց-
ված տեսագրություններ. բոլորը վերաբերող 
հայտ նի մարդկանց ապրելակերպի, նորա-

ձևության, մշակութային և քաղաքական 
իրադարձությունների, կատարողական ար-
վեստի և ճանապարհորդության ոլորտում 
նորություններին.

դաս 16. տպագրական հրատարակումներ, 
ամսագրեր, օրաթերթեր, պարբերականներ.

դաս 41. հայտնի մարդկանց ապրելակերպի, 
նորաձևության, մշակութային և քաղաքական 
իրադարձությունների, կատարողական ար-
վեստի և ճանապարհորդության վերաբերյալ 
գրքերի տպագրություն. զվարճություն ներ. 
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնե-
տից հասանելի նյութերի տպագրություն. 
հայտնի մարդկանց ապրելակերպի, նորա-
ձևության, մշակութային և քաղաքական 
իրադարձությունների, կատարողական ար-
վեստի և ճանապարհորդության վերա բեր յալ 
օն-լայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
բազաներից կամ ինտերնետից (ներառյալ 
վեբ-կայքերը) տրամադրվող ինտերակտիվ 
տեղեկատվություն. հայտնի մարդկանց ապրե-
լակերպի, նորա ձևության, մշակութային և 
քաղա քական իրադարձությունների, կատա-
րողական արվեստի և ճանապարհորդության 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում՝ 
հաղորդակցական և համակարգչային ցանցերին 
միացման միջոցով. մշակութային, զվարճալի և 
սպորտային միջոցառումների կազմակերպում. 
մրցույթների կազմակերպում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100322 (111) 16044
(220) 10.03.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 10.03.2020
(732) Զարուհի Մանուկյան Երևան, Իսրայելյան 

39, բն.11, AM 
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և կանաչ 
գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 35. գովազդ. գրասենյակային ծառա-

յություններ. աշխատատեղերով ապա հովում.
դաս 41. դաստիարակություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում, զվարճություններ. 
մար զական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում։

____________________

(210) 20100396 (111) 16045
(220) 19.03.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 19.03.2020
(732) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապա հովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազ մա կեր-
պում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100443 (111) 16046
(220) 29.03.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 29.03.2020
(732) «Նատալի» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 2, 

բն. 25, AM 
(540) 

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

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ։
____________________

(210) 20100444 (111) 16047
(220) 29.03.2010 (151) 22.09.2010
 (181) 29.03.2020
(732) «Նատալի» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 2, 

բն. 25, AM 
(540) 

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

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ։
____________________

(210) 20091530 (111) 16048
(220) 25.11.2009 (151) 30.09.2010
 (181) 25.11.2019
(732) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ , DE 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

սիգարներ. լուցկի և ծխելու պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100017 (111) 16049
(220) 13.01.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 13.01.2020
(732) Աբրիկ Պետրոսյան, Երևան, Արամ Խա-

չատրյան 24, բն. 78, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ 
____________________
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(210) 20100078 (111) 16050
(220) 25.01.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 25.01.2020
(732) «Աղորիք» ՍՊԸ, Աբովյան, Սևանի 6, AM 
(540) 

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

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20100103 (111) 16051
(220) 29.01.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 29.01.2020
(732) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, 

US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժա-

կան և հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
ման կական սնունդ. սպեղանալա թեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ-
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-
կան և անտառային մթերքներ, հացահատիկներ 
և սերմեր, բոլորն ընդգրկված 31-րդ դասում. 
ողջ կենդանիներ, թռչուններ և ձկներ. կեր կեն-
դանիների, թռչունների և ձկների համար և 
պատրաստուկներ՝ ընդգրկված 31-րդ դասում, 
որոնք օգտագործվում են որպես հավելանյութեր 
այդ կերերի համար. ածիկ, թանաքաձկան 
ոսկորներ. ոսկորներ շների համար. փռոցներ 
կենդանիների համար. թարմ մրգեր և բան-
ջարեղեն. բացառությամբ անասունների համար 
կերերի, այդ թվում կովերի, ոչխարների և խոզերի 
կերերը, ձիերի կերերը, ընտանի թռչունների, 
թռչունների և որսի թռչունների կերերը.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-
թյուն, ուսուցում). ուսումնական  գործ ընթացի 
ապա հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային  միջոցառումների կազ մա կերպում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100208 (111) 16052
(220) 17.02.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 17.02.2020
(732) Գելեհեր Լիմիթիդ , GB 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). օղի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20100332 (111) 16053
(220) 12.03.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 12.03.2020
(732) «Սարգիս և Անուշավան եղբայրներ» ՍՊԸ, 

Երևան, Եղ. Թադևոսյան 17, բն. 37, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բան ջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճար պեր:  

____________________
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(210) 20100394 (111) 16054
(220) 19.03.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 19.03.2020
(732) «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ,, Իջևան, 

Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ (740) 
____________________

(210) 20100423 (111) 16055
(220) 25.03.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 25.03.2020
(732) «Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գ. Ագարակ, AM
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ.
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։
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20100424 (111) 16056
(220) 25.03.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 25.03.2020
(732) Էջմիածնի քաղաքապետարան, Էջմիածին, 

Մաշտոցի 0, AM 
(540) 

(526) «ԷՋՄԻԱԾԻՆ» անվանումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, շագա-
նակագույն, կապույտ, մանուշա կագույն, 
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզա կան և մշա-
կութային միջոցառումների կազմա կերպում։  

____________________

(210) 20100425 (111) 16057
(220) 25.03.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 25.03.2020
(732) Էջմիածնի քաղաքապետարան, Էջմիածին, 

Մաշտոցի 0, AM 
(540) 

(526) «ԷՋՄԻԱԾԻՆ» անվանումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, շագանակա-
գույն, կապույտ, մանուշակագույն, նարնջագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ։
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20100529 (111) 16058
(220) 07.04.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 07.04.2020
(732) Էջմիածնի քաղաքապետարան, Էջմիածին, 

Մաշտոցի 0, AM 
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
դեղին, նարնջագույն, սպիտակ, կապույտ 
և մանուշակագույն գունային համակ ցու-
թյամբ։

(511) 
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 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։  

____________________

(210) 20100530 (111) 16059
(220) 07.04.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 07.04.2020
(732) Էջմիածնի քաղաքապետարան, Էջմիածին, 

Մաշտոցի 0, AM 
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
դեղին, նարնջագույն, սպիտակ, կապույտ և 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թան կարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր.

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

____________________
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(210) 20100780 (111) 16060
(220) 01.06.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 01.06.2020
(732) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 

57/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա բաշխ-
ման և սանիտարատեխնիկական սարքեր։  

____________________

(210) 20100781 (111) 16061
(220) 01.06.2010 (151) 30.09.2010
 (181) 01.06.2020
(732) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 

57/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտա դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր։ 

 ____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 5971  17.10.2020  «Գետնատուն» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Երևանյան խճ. 11, AM

 5972  17.10.2020  «Գետնատուն» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Երևանյան խճ. 11, AM

 5990  02.08.2020  Նիրմա Քեմիքլ Ուորքս Փրիվաթ Լիմիթեդ, IN

 5991  02.08.2020  Նիրմա Քեմիքլ Ուորքս Փրիվաթ Լիմիթեդ, IN

 6003  21.11.2020  «Արմենիան քարդ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 32/1, AM

 6025  11.08.2020  Ֆեդերլ Էքսփրես Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

 6077  18.07.2020  Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 6078  25.07.2020  Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 6108  17.08.2020  «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, ք.Ջերմուկ, 

      Բարեկամության 1, AM

 6138  19.12.2020  «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Իսակովի 

      պող. 2, AM

 6182  03.10.2020  Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 6185  23.10.2020  Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 6278  27.12.2020  Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ ՍԱՐԼ, FR

 6513  18.08.2020  Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 39/00  2452 A

A01B 39/00 2453  A

A01G 7/04 2454  A

A23B 7/00 2455  A

B23B 1/00 2456  A 

C03C 3/00 2457  A

F03D 9/00 2458  A

F26B 3/00 2459  A

F26B 3/02  2459  A

09-07    235 S
14-02    236 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B65D 1/00  208 U

A45C 11/00  208 U

E04G 7/00 209 U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  993

Արտոնագրի զիջում

(11) Արտոնագիր No 155 S
73 (1) Զիջող  «Կանազիտ» ԳԱՖ ԲԲԸ,  
ք. Երևան, Աճառյան 40ա, AM

73 (2) Ստացող   Վահագն Գևորգյան

ք. Երևան, Ա. Ավետիսյան 80-56, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                     26.08.2010
_____________________

Գրանցում No  994

 Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 15754

73 (1) Զիջող    «Փարիզյան սուրճ» ՍՊԸ,

ք. Երևան, Աբովյան 23, AM

73 (2) Ստացող   Վալերի Գործունյան

VALERI GORTSUNYAN, 5, RUE THEODULE RIBOT, 
F-75017 PARIS, FRANCE, FR

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 26.08.2010
_____________________

Գրանցում No  995
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 203 S
73 (1) Զիջող    «ԱՐԿ» փակ բաժնետիրական 
ընկերություն
ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 
“ARK”, Russian Federation, 105318, Moscow, 
Sherbakovskaya str., 3, RU

73 (2) Ստացող    Քլարք Ինվեսթ Գրուփ Լթդ.
CLARKE INVEST GROUP Ltd., No. 6,3 rd Floor, 
Qwomar Trading Building, P.O. Box 875, Road 
Town, Tortola, British Virgin 

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                     30.08.2010
_____________________

Գրանցում No 996
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  13184, 10656
73 (1) Զիջող   Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիս 
Սեխյան,  ք. Երևան, Նանսենի 6, բն. 79, AM
73 (2) Ստացող  «Կարդինալ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Արցախի 10բ շենք, բն. 46M, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                     01.09.2010
_____________________
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Գրանցում No  997

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 6952

73 (1) Զիջող “Ուրախաչ” արտադրական կոո պե-
րատիվ,  Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 
43, բն. 3, AM

73 (2) Ստացող Արմեն Առաքել յան Արա մա-
յիսի Ստե փանակերտ, Ազատամարտիկների 43, 
բն. 3, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                     08.09.2010
_____________________

Գրանցում No  998

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 15832
73 (1) Լիցենզատու  Նաիրե Պողոսյան,

Երևան, Ավան, 7-րդ փող. Տուն 47/1, AM

73 (2) Լիցենզառու Արարատի “Աբրիկոն” ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Սահյան փող. 
8, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      16.09.2011

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                     16.09.2010
_____________________
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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 

 2409              16.02.2010
 2410               16.02.2010

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ
Օգտակար մոդելի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на поленую модель

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 160U 22.09.2010թ. 23.09.2010թ.

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства

  12180            08.06.2010
   8434            23.04.2010
  14002           06.08.2010
    5917     21.08.2010
    5918           21.08.2010



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2009)  (11) 2452 (13) A
A01B 39/00

(21) AM20090029 (22) 08.04.2009
(45) 25.10.2010
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Даниель Петросян 
(AM), Шаварш Григорян (AM), Жюльверн Мкртчян 
(AM), Гор Торосян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Рабочий орган машины для раскопки 
виноградных лоз
(57) Изобретение относится к машинам и при-
спо соблениям для открывания закопанных 
вручную виноградных лоз, а также может быть 
использовано в других областях сельского 
хозяйства.

Рабочий орган для открывания лоз состоит 
из нижнего диска, свободно насаженного на ось 
вращения и установленного на нем принудительно 
вращающегося верхнего диска. Верхний диск 
состоит из одной плоской и двух монолитных 
конических поверхностей, имеющих разные углы 
наклона. Углы наклона конических поверхностей 
выбраны таким образом, чтобы рукава и побеги 
лозы скользили по первой поверхности вверх, а 
по второй нет, обеспечивая перемещение лозы 
к центру укрывного вала. 

Обеспечивается полное открывание вино-
градной лозы за одно прохождение машины, 
исключаются механические повреждения, 
наносимые лозе, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2453 (13) A
A01B 39/00

(21) AM20090028 (22) 08.04.2009
(45) 25.10.2010
(71) «Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)

(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Даниель Петросян 
(AM), Шаварш Григорян (AM), Жюльверн Мкртчян 
(AM), Альберт Григорян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Рабочий орган для обработки междурядьев 
между лозами виноградника
(57) Изобретение относится к земле обра баты-
вающим машинам, предусмотрено для обработки 
междурядьев между лозами виноградника, а 
также может быть использовано в других областях 
сельского хозяйства.

 Рабочий орган состоит из рабочего колеса 
с разрыхляющими ножами, защитного колеса, 
четырехзвенного механизма с регулирующей 
пружиной. Рабочее колесо установлено внутри 
защитного колеса, а регулирующая пружина 
уста новлена в верхней части четырехзвенного 
механизма под углом по отношению к его 
продольной оси.

Обеспечивается рыхление земли и уничто-
жение сорняков междурядьев между лозами 
виноградника без повреждения лоз, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2454 (13) A
A01G 7/04

(21) AM20090022 (22) 31.03.2009
(45) 25.10.2010
(71) «Международный медико-биологический 
учебный центр» ГНКО (AM)
(72) Синерик Айрапетян (AM), Диана Ерицпохян 
(AM)
(73) “Медико-биологический постобра зова тельный 
центр” ГНКО, 0040, Ереван, Ачарян 31 (AM)
(54) Способ стимулирования проращивания 
семян и роста злаковых культур
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, 
в частности к обработке посеянных семян зла-
ковых культур.

В соответствии со способом посеянные семена 
поливают водой, которую обрабатывают воздейст-
вием сверхнизкочастотного электромагнитного 
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поля (ЭДМ). Частота ЭДМ должна быть 15 Гц, 
интенсивность – 2,5 мТ . В период прорастания 
семян температуру воздуха поддерживают в 
пределах 12° –14° С.

Повышается всхожесть семян злаковых 
культур, стимулируется рост растений, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2455 (13) A
A23B 7/00

(21) AM20090023 (22) 31.03.2009
(45) 25.10.2010
(71) Акоп Барсегян (AM) Лусине Барсегян (AM)
(72) Акоп Барсегян (AM)
(73) Акоп Карапети Барсегян, Гюмри, Арагац 6-ой 
участок 2, кв. 11 (AM), Лусине Барсегян, Гюмри, 
Арагац 6-ой участок 2, кв. 11 (AM)
(54) Способ получения порошка из раститель
ного сырья
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности к способам получения 
порошка из растительного сырья. 

Растительное сырье: плоды черного тутов-
ника растирают и выделившийся сок после 
растирание отделяют от мякоти и косточек, которых 
подвергают выпариванию при температуре 
100-105°C, выделенный сок соединяют с 
соком отделившимся после растирания плодов, 
затем выпаривают при температуре 50-55°C и 
давлении 11 000-12 000 Па концентрированный 
сок высушивают при температуре 135-140°C до 
порошкообразного состояния.

Сохраняются качественные признаки чер-
ного тутовника, 1 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 2456 (13) A
B23B 1/00

(21) AM20090030 (22) 09.04.2009
(45) 25.10.2010
(71) Генрик Багдасарян (AM), Оганес Оганесян (AM)
(72) Генрик Багдасарян (AM), Оганес Оганесян (AM), 
Ваге Багдасарян (AM), Микаел Наджарян (AM)
(73) Генрик Багдасарян, 0100, Ереван, Аван 3-я 
ул., кв. Чаренц 10, кв. 25 (AM), Оганес Оганесян, 
0051, Ереван, 21-я ул Арабкира, 1, кв.47 (AM)

(54) Способ обработки металлов многогранными 
неперетачиваемыми твердосплавными плас
тинами
(57) Изобретение относится к обработке металлов 
резанием.

При обработке многогранными непере та-
чиваемыми твердосплавными пластинами, име ю-
щими ломаные грани, после износа всех режущих 
кромок в процесс резания вводят вершины 
ломаных граней для чистовой обработки цветных 
металлов. 

Увеличивается срок службы твердосплавных 
пластин, 1 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 2457 (13) A
C03C 3/00

(21) AM20090037 (22) 18.04.2009
(45) 25.10.2010
(71) «Научно-исследовательское и производ  ственное 
предприятие материало ведения» ЗАО (AM)
(72) Мартун Оганесян (AM), Рафаел Оганесян 
(AM), Николай Князян (AM)
(73) “Научно-исследовательское и производствен-
ное предприятие материаловедения” ЗАО, 0025, 
Ереван, Чаренца 17 (AM)
(54) Легкоплавкое стекло
(57) Изобретение относится к составам легко-
плавких стекол, которые могут найти примене-
ние в производстве конденсаторов и в других 
областях. 

Легкоплавкое стекло включает, мол. %: оксид 
теллура - 45.0–70.0, оксид молибдена - 24.0–
45.0, оксид цинка - 1.0–9.95, оксид висмута - 
0.01–3.0, оксид бора - 0.01–5.0, оксид алюминия 
- 0.01–3.0, оксид кремния - 0.01–3.0 и оксид 
меди - 0.01–2.0.

Снижается склонность стекла к кристал-
ли зации и температура схватывания и смачи-
ваемости.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2458 (13) A
F03D 9/00

(21) AM20100071 (22) 04.06.2010
(45) 25.10.2010
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(71) Рафик Мурадян (RU), Роланд Мурадян (AM)
(72) Рафик Мурадян (RU), Роланд Мурадян (AM)
(73) Рафик Мурадян, 141075, Московская обл., 
Королев, Мичурина 27, корп. 4, кв.40 (RU), 
Роланд Мурадян, 3105, Гюмри, Тер-Габриелян 
4 (AM)
(54) Способ преобразования энергии потока 
текучей среды
(57) Изобретение относится к гидроэнергетике.

Согласно способу создают возможность 
образования неограниченного количества 
вторичных вихревых потоков. Оси вращения 
всех вторичных вихревых потоков совпадают 
с центральной осью потока и вращаются в 
одном направлении с потоком текучей среды. 
Движение потока в водном бассейне начинает 
осуществляться в условиях близких к маловодным, 
затем проходит в поле водоворота, где появляется 
сила самогенерации. Образование потока 
текучей среды обеспечивается действием поля 
водоворота и географическим расположением 
водного бассейна. Необходимо также обеспечить 
строгое соответствие географических параметров 
водного бассейна с параметрами входного потока, 
при этом соответствие параметров обеспечивается 
накоплением входного потока.

Уменьшаются потери при преобразовании 
энергии потока, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2459 (13) A 
F26B 3/00 
F26B 3/02

(21) AM20090042 (22) 21.04.2009
(45) 25.10.2010
(71) Арусяк Акопян (AM)
(72) Арсен Акопян (AM), Арусяк Акопян (AM), 
Сандро Абовян (AM)
(73) Арусяк Акопян, 0037, Ереван, 51-я ул.Арабкир, 
кв.118 (AM)
(54) Сушильная установка
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, 
в частности к солнечным и искусственным су-
шильным установкам для фруктов и овощей.

Изобретение может быть использовано в 
пищевой и других смежных промышленностях. 
Сушильная установка состоит из сушильной 
камеры, в которой размещены сетки для 
вы  сушиваемого сырья. Сушильная камера 
сверху накрыта светопроницаемым покатым 
покрытием, в верхней части камеры размещена 
воздуховыпускная труба. Камера состоит из двух 
частей, разделенных подвижной дверцей. В 
нижней части второй части камеры установлен 
подключенный к нагревателю воздуховод, 
на котором имеются отверстия. Нагреватель 
защищен покрытием, в верхней части которого 
установлен дымоход. 

Улучшаются теплотехнические харак те-
ристики установки, сокращается продол-
жительность сушки, 1 ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 208  (13) U 
B65D 1/00
A45C 11/00

(21) AM20100088U (22) 02.07.2010
(45) 25.10.2010
(71) “Мец Сюник” ЗАО (AM)
(72) Вазген Матевосян (AM)
(73) “Мец Сюник” ЗАО, 0009, Ереван, Терьян 
52/37 (AM)
(54) Сувенирный футляр для бутылки с на-
питком
(57) Полезная модель относится к сувенирным 
футлярам для бутылок с напитком (вино, коньяк 
и пр.).  

Футляр имеет изготовленные из дерева 
донную часть и полый корпус, в котором раз-
мещена бутылка.  Корпус футляра изготовлен из 
цельного куска дерева. Корпус плотно охватывает 
бутылку. Диаметр  донной части футляра равен 
диаметру внутренней части корпуса. Верхняя 
часть корпуса выполнена  заподлицо с пробкой 
и покрыта сургучом. На наружной поверхности 
футляра лазерной гравировкой  нанесена ин-
формация о напитке и его производителе.  

Расширяется ассортимент сувенирных фут-
ляров для бутылок, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 209 (13) U
E04G 7/00

(21) AM20100096U (22) 21.07.2010
(45) 25.10.2010
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная  
некоммерческая организация (AM)

(72) Гагик Галстян (AM), Вальтер Атанесян (AM), 
Армен Симонян (AM), Анна Хачатрян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная  
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терьян 105 (AM)
(54) Леса-подмостки для строительных работ
(57) Леса-подмостки содержат несущие элементы, 
состоящие из вертикальных и горизонтальных 
частей,  диагональные и горизонтальные 
связи, опорные лапы. Несущие элементы Г-
образные. Вертикальные и  горизонтальные 
час ти несущих элементов решетчатые, состоят 
из пары труб, прикрепленных прутками.  
Гори зонтальная часть элементов содер жит 
закрепленный на своем свободном конце, 
охватывающий  вертикальную часть смежного 
несущего элемента патрубок. Диагональные 
связи и опорные лапы  закреплены друг с другом. 
Диагональные связи на месте пересечения друг 
с другом связаны посредством  ручки. Одна 
из диагональных связей со своими конечными 
трубами охватывает вертикальные части  первых 
двух несущих элементов, а другая со своими 
трубами установлена в патрубке горизонтальной  
части первых двух несущих элементов. Труба 
одного из концов горизонтальных связей охва-
тывает  вертикальную часть последних двух 
несущих элементов, а труба другого конца 
установлена в патрубке  горизонтальной части 
последних двух несущих элементов.  

Повышаются устойчивость и универсальность 
лесов-подмостков во время работ по изготовлению  
покрытий и отделок стен, 2 ил.

_____________________



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) 09-07 (11) 235  (13) S
(21) 20100005 (22) 05.03.2010
(31) 2009502816   (32) 13.10.2009 (33) RU
(71) Праерити Клаб Инк. (VG)
(72) Стрелец Андрей Васильевич (RU)
(73) Праерити Клаб Инк. (VG)
(74) Р. Давтян
(54) Укопорочное средство для бутылки (2 
варианта)
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 14-02 (11) 236  (13) S
(21) 20100006 (22) 25.05.2010
(71) «Ви Эй Максмобайл» ООО (AM)
(72) Вагрич Аветисян (AM)
(73) «Ви Эй Максмвбайл» ООО (AM)
(74) А. Галоян
(54) Терминал приема платежей
(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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