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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

56
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 2352 (13) A
A61D 19/00

(21) AM20080148 (22) 21.08.2008
(45) 25.03.2010
(71) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ-
բուհական ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ
(72) Նաիրա Սերյոժայի Բաղդասարյան (AM), 
Սիներիկ Ներսեսի Հայրապետյան (AM)
(73) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ-
բուհական ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ, 0040, 
Երևան, Աճառյան 31 (AM)
(54) Ցուլերի նախօրոք սառեցված սերմնա-
հեղուկի շարժունակության խթանման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուժությանը, 
մասնավորապես՝ ընտանի կենդանիների մոտ 
արհեստական՝ in vitro պայմաններում բեղմնա-
վորման արդյունավետության բարձրացման 
եղանակներին։

Նախօրոք սառեցված սերմնահեղուկը 
ապասառեցնում են 1մլ 2.9%-անոց կիտրոնա-
թթվական նատրիումի լուծույթի չեզոք միջա-
վայրում՝ 35°C ջերմաստիճանում և ստացված 
համասեռ խառնուրդի վրա ազդում են 
ինֆրաձայնային ալիքով՝ 2 Հց հաճախությամբ և 
30 դբ ինտենսիվությամբ 5 րոպե տևողությամբ։

Բարձրացվում է սերմանհեղուկի շարժու-
նակությունը ապասառեցումից հետո։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2353 (13) A 
A61K 31/00
A61K 38/00

(21) AM20080147 (22) 21.08.2008
(45) 25.03.2010
(71) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ-
բուհական ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ
(72) Արթուր Ստեփանի Աղաբալյան (AM), Կոնս-
տանտին Գրիգորի Կարագյոզյան (AM), Սիներիկ 
Ներսեսի Հայրապետյան (AM), Ռոբերտ Արամա-
յիսի Զախարյան (AM)
(73) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ-
բուհական ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ, 0040, 
Երևան, Աճառյան 31 (AM)
(54) Ինտերֆերոնի տևական սինթեզ առաջաց-
նող ձևափոխված ՌՆԹ Պոլի I:C
(57) Ինտերֆերոնի տևական սինթեզ առաջացնող 
ձևափոխված ՌՆԹ Պոլի I:C ներառում է Պոլի I:C, 

որը կոմպլեքսավորված է Ca2+ իոնների հետ CaPi-
Պոլի I:C ձևով հետևյալ հարաբերակցությամբ. 
Պոլի I:C՝ 93-95 և Ca2+ ՝ 5-7։

Ապահովվում է ինտերֆերոնի տևական 
սինթեզ օրգանիզմում։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2354 (13) A
B25J 11/00

(21) AM20090139 (22) 20.11.2009
(45) 25.03.2010
(71) Յուրի Լևոնի Սարգսյան (AM), Արմեն Գերա-
սիմի Խառատյան (AM)
(72) Յուրի Լևոնի Սարգսյան (AM), Արմեն Գերա-
սիմի Խառատյան (AM)
(73) Յուրի Լևոնի Սարգսյան, 0033, Երևան, 
Ա.Ավետիսյան, 70, բն. 99 (AM), Արմեն Գերասիմի 
Խառատյան, 2002, Վանաձոր, Բանակի փող. 
նրբ., 4 (AM)
(54) Մանիպուլյացիոն սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը։ 

Սարքն իրենից ներկայացնում է տարածա-
կան մեխանիզմ, որն ունի կանգնակ, տանող և 
տարվող օղակներ, շարժաթև և երկու բռնիչ, 
որոնցից մեկը տեղակայված է տանող օղակի 
վրա, իսկ մյուսը՝ տարվող օղակի վրա։ Տանող 
օղակը շարժաթևին միացված է պտտման 
զույգի միջոցով, իսկ կանգնակին՝ գլանական 
զույգի միջոցով։ Տարվող օղակը շարժաթևին 
ու կանգնակին միացված է գլանական զույգերի 
միջոցով։

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, 1 նկ.։
_____________________

(51) (2009)  (11) 2355 (13) A 
B60Q 9/00
B60R 16/02

(21) AM20090109 (22) 04.09.2009
(45) 25.03.2010
(31) 2008136952/11   (32) 16.09.2008  (33) RU 
(71) Նինա Ալեքսանդրի Վախնինա (RU), Սերգեյ 
Սերգեյի Ուվարով (RU)
(72) Նինա Ալեքսանդրի Վախնինա (RU), Սերգեյ 
Սերգեյի Ուվարով (RU)
(73) Նինա Ալեքսանդրի Վախնինա (RU), Սերգեյ 
Սերգեյի Ուվարով (RU)
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(54)Ուժեղացման-ընդունման-կոմուտաց  ման 
սարք և կապի ու բարձրախոսային ազդարար-
ման հա  մա  կարգ էլեկտրագնացքի համար
(57) Գյուտը վերաբերում է ուժեղացման-
ընդունման-կոմուտացման սարքերին և շարժի-
չային վագոններով շարժակազմում «խցիկ-խցիկ», 
«վագոն-խցիկ», «խցիկ-վագոն» ուղղություններով 
կիսաերկկողմանի ձայնային կապի ֆունկցիա 
կատարող տեղային էլեկտրահաղորդալարային 
կապի ու բարձրախոսային ազդարարման 
համակարգերին։ 

Ուժեղացման-ընդունման-կոմուտացման 
սարքն ունի հաստատուն լարումների իմպուլ-
սային կերպափոխիչ, որի մուտքը միաց ված է 
հաստատուն հոսանքի աղբյուրին, պաշտ  պա-
նական անջատման սարք, հզո րության ուժե-
ղարար, ռեզիստոր,  բարձր հաճա խա կանության 
զտիչ, մեքենավարի խցիկի բարձրա խոսին 
միացված լարման ուժեղարար, երեք կառավարելի 
բանալի, մանիպուլյատոր, խառ նիչ, ԿԱՄ, ԵՎ, ՈՉ 
տարրեր։

Էլեկտրագնացքի համար կապի ու 
բարձրախոսային ազդարարման համակարգն 
ունի էլեկտագնացքի կազմի հակառակ 
ծայրերում տեղակայված ուժեղացման-
ընդունման-կոմուտացման սարքեր, որոնք 
կապված են միմյանց հետ բարձրախոսներ 
ունեցող ազդարարման գծով և ուղևորի ներքին 
հաղորդակցման սարքերով կապի գծով։

Ընդլայնվում են ֆունկցիոնալ հնարա-
վորությունները, բարձրանում է «խցիկ-խցիկ», 
«վագոն-խցիկ», «խցիկ-վագոն» ուղղություններով 
տեղեկատվության փոխանակման շարժունա-
կությունը և արագագործությունը, ինչպես նաև 
ապա հովվում է ազդարարման համակար գին 
բա ռային տեղեկատվության այլ աղբյուրների միաց-
ման հնարավորությունը, 2 անկախ կետ, 4 նկ.։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2356 (13) A
B65D 23/00

(21) AM20090133 (22) 11.11.2009
(45) 25.03.2010
(71) Անուշավան Եղիշեի Միրզոյան (AM)
(72) Անուշավան Եղիշեի Միրզոյան (AM)
(73) Անուշավան Միրզոյան, 0012, Երևան, 
Կոմիտասի 36բ, բն.2 (AM)
(54) Ըմպելիքի համար շշի բկանցք
(57) Գյուտը վերաբերում է ըմպելիքների համար 
նախատեսված շշերին։

Ըմպելիքի համար շշի բկանցքը փակվում 
է երկու մասից կազմված պարուրակավոր 
կափարիչով։ Միացնող կապի խզման դեպքում 
մասերից մեկն առանձնանում է, իսկ մյուսը մնում 
է շշի վզիկին։ Կափարիչի առանձնացվող մասն 
ունի պարուրակավոր և բաժակաձև հատվածներ։ 
Շշի բկանցքին միակցված է կարճախողովակ։ 
Կարճախողովակի և շշի բկանցքի միակցման 
մասում կա միջանցիկ անցքերով օղակաձև 
փորվածք և կոնաձև հաստացում։ Կափարիչի 
առանձնացվող մասի ներսում պարուրակավոր 
և բաժակաձև հատվածների միակցման 
սահմանում կա փորվածքի չափերին ու ձևին 
համապատասխանող ելուստ, իսկ կափարիչի 
վերին մասում՝ կարճախողովակի եզրը կիպ 
ընդգրկող ելուստ։

Պարզեցվում է կառուցվածքը, նվազեցվում է 
ինքնարժեքը, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2357 (13) A
C02F 1/50

(21) AM20080155 (22) 08.09.2008
(45) 25.03.2010
(71) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ-
բուհական ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ
(72) Սիներիկ Ներսեսի Հայրապետյան (AM), 
Սեյեդ Էհսոլլահ Մօօսավի (IR), Վարսիկ Սամվելի 
Մարտիրոսյան (AM)
(73) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ-
բուհական ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ, 0040, 
Երևան, Աճառյան 31 (AM)
(54) Մանրէներից ջրի մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ջրի մաքրման եղա-
նակ ներին, մասնավորապես՝ մանրէներից 
մաքրմանը։

Ջրի մեջ ներմուծում են ածխածնի երկօքսիդ 
և ջրածնի պերօքսիդ, ընդ որում միջավայրի 
pH-ի 6 արժեքում և ջերմաստիճանի 15-20° C 
պայմաններում։

Բարձրացվում է ջրի մաքրման արդյու նա-
վետությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2358 (13) A
F24J 2/06

(21) AM20090130 (22) 04.11.2009
(45) 25.03.2010
(71) Ռուբեն Ռաֆայելի Վարդանյան (AM)
(72) Ռուբեն Ռաֆայելի Վարդանյան (AM)
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(73) Ռուբեն Ռաֆայելի Վարդանյան, 0025, 
Երևան, Մյասնիկյան պող.7, բն.1ա (AM)
(54) Արեգակնային էներգիայի կոնցենտրա տո-
րային կերպափոխիչ (տարբերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է արեգակնային 
էներգիայի կոնցենտրատորային կերպափո-
խիչներին  և կարող է օգտագործվել արեգակի 
էներգիան էլեկտրականի և(կամ) ջերմայինի 
կերպափոխման համար։ 

Կերպափոխիչն ունի հարթ մակերևույթի 
վրա կենտրոնական առանցքի նկատմամբ 
սիմետրիկ աջ և ձախ կողմերից ամրակցված 
կիզակետող, տարբեր անկյունների տակ թեքված 
հարթ հայելիներ։ Երկու կողմերի եզրային 
հայելիներն ամրակցված են այնպես, որ կազմեն 
պա րաբոլային մակերևույթներ։ Հայելիների կի զա-
կետում կենտրոնական առանցքի նկատ մամբ 
սիմետրիկ աջ և ձախ կողմերում կանգնակների 
օգնությամբ ջերմացրի երկայնքով ամրակցված 
են ֆոտոէլեկտրական կիսահաղորդչային կերպա-
փոխիչներ։

Աջ և ձախ կողմերի հայելիների կենտ 
թվի դեպքում աջակողմյան և ձախակողմյան 
կերպափոխիչների մակերևույթները համապա-
տասխանաբար ուղղահայաց են աջակողմյան 
և ձախակողմյան կենտրոնական հայելիներից 
անդրադարձող արեգակնային ճառագայթներին։                                                    

Աջ և ձախ կողմերի հայելիների զույգ 
թվի դեպքում աջակողմյան և ձախակողմյան 
կերպափոխիչների մակերևույթները համապա-
տասխանաբար ուղղահայաց են աջակողմյան և 
ձախակողմյան կենտրոնական երկու հայելիներից 
անդրադարձող ճառագայթներով կազմված 
անկյան կիսորդին։

Բարձրացվում է կերպափոխիչի աշխա-
տանքի արդյու նավետությունը,  նվազում է 
ինքնար ժեքը, 2 անկախ կետ, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2359 (13) A
G01C 21/28

(21) AM20080146 (22) 19.08.2008
(45) 25.03.2010
(71) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան (IS)
(72) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան (IS), Անահիտ 
Ռո բեր տի Ջիջյան (AM), Գայանե Ռոբերտի Ջիջ-
յան (AM)
(73) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան, 52401, Իսրայել, 
Ռամատ Գան, Հարոե 121, բն.3 (IS)

(54) Ճանապարհահատվածում երթևեկության 
պատկերը կառուցող սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է երթևեկության 
անվտանգությունն ապահովող ավտոմատ 
սարքերին։

 Սարքն ունի տեղադիրքի որոշման գլոբալ 
նավիգատորային համակարգ (GPS նավիգատոր), 
տվյալ շարժվող օբյեկտի շարժման ընթացիկ 
տվյալների ռադիոհաղորդիչ, շրջապատում 
շարժվող օբյեկտների ռադիոազդանշանների 
ընդունիչ բլոկ, ընդունիչ և հաղորդիչ ալեհա-
վաքներ։ GPS նավիգատորի միկրոպրոցեսորի 
ելքը միացված է տվյալ շարժվող օբյեկտի 
շարժման ընթացիկ տվյալների ռադիոհաղորդիչի 
մուտքին, որի ելքը միացված է հաղորդիչ 
ալեհավաքին, ընդունիչ ալեհավաքի ելքը 
միացված է ռադիոազդանշանների ընդունիչ բլոկի 
մուտքին, որի ելքը միացված է GPS նավիգատորի 
միկրոպրոցեսորի մուտքին։ Միկրոպրոցեսորի 
հիշողությունը ներառում է տվյալ օբյեկտի 
շարժման ընթացիկ տվյալները հարևան շարժվող 
օբյեկտների սարքերին հաղորդող, դրանց 
շարժման ընթացիկ տվյալները ընդունող և այդ 
տվյալների միջոցով ճանապարհահատվածում 
օբյեկտների երթևեկության պատկերը կառուցող 
ծրագրեր։

Բարձրացվում է երթևեկության անվտան-
գությունը, 1նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2360 (13) A
G01N 3/08

(21) AM20090134 (22) 13.11.2009
(45) 25.03.2010
(71) Սամվել Լիպարիտի Սահակյան (AM)
(72) Սամվել Լիպարիտի Սահակյան (AM)
(73) Սամվել Լիպարիտի Սահակյան, 0010, 
Երևան, Հյուսիսային պող.10, բն.12 (AM)
(54) Հացահատիկային մշակաբույսերի հատիկի 
ամրության և դեֆորմացիայի որոշման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ նյութերի 
ամրությունը հետազոտող սարքերին։

Սարքը հիդրավլիկական մամլիչ է, ունի 
հատիկի վրա ճնշում գործադրող մեխանիզմ և 
ճնշման մեծությունը չափագրանցող մեխանիզմ։ 
Առաջին մեխանիզմն ունի ուղղաձիգ անշարժ ձող 
և դրան համառանցք տեղադրված սնամեջ մխոց, 
որի խոռոչը հաղորդակցվում է հիդրավլիկական 
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համակարգի հետ։ Երկրորդ մեխանիզմն ունի 
ճնշման ուժը չափող մանոմետր և դեֆորմացիայի 
մեծությունը չափող ցուցասարք, որը միացված է 
անշարժ ձողին։

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը և 
հետազոտման գործընթացը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2361 (13) A
H01H 37/00

(21) AM20080056 (22) 05.05.2008
(45) 01.10.2008
(71) Նորայր Զավենի Գրիգորյան (AM), Գոհար 
Արամի Մինասյան (AM)
(72) Նորայր Զավենի Գրիգորյան (AM), Գոհար 
Արամի Մինասյան (AM)
(73) Նորայր Զավենի Գրիգորյան, 0034, Երևան, 
Օգանովի 46/1, բն. 17 (AM), Գոհար Արամի 
Մինասյան, 0020, Երևան, Վարդաշենի 5-րդ փող. 
1/1 (AM)
(54) Ինդուկտիվ ջերմային տվիչ
(57) Տվիչն ունի իրանի մեջ տեղակայված 
ֆեռոմագնիսական միջուկ և ինդուկտիվության 
կոճ, ջերմազգայուն տարր։ Ֆեռոմագնիսական 
միջուկը П–աձև է, դրա աշխատանքային 
ծայրերն ունեն դեպի միջուկի կենտրոն ու վեր 
ուղղված ելուստներ։ Դեպի կենտրոն ուղղված 
ելուստներից մեկի եզրին ամրակցված է 
դիէլեկտրիկ բարակ թիթեղ։ Ջերմազգայուն 
տարրը տեղակայված է իրանից դուրս և 
պարփակված է միջուկի աշխատանքային 
ծայրերի ելուստներով։ Աշխատանքային ճեղքի 
լայնության և ջերմազգայուն տարրի երկարության 
հարաբերությունն ընտրված է համապատասխան 
միջակայքից: 

Ապահովվում են տվիչի կառուցվածքի 
պարզեցումը, օգտագործման հարմարա վե-
տության բարձրացումը, չափման ճշգրտության եւ 
ջերմաստիճանային տիրույթի մեծացումը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2362 (13) A
H01H 37/00

(21) AM20080054 (22) 05.05.2008
(45) 01.10.2008
(71) Նորայր Զավենի Գրիգորյան (AM), Գոհար 
Արամի Մինասյան (AM)

(72) Նորայր Զավենի Գրիգորյան (AM), Գոհար 
Արամի Մինասյան (AM)
(73) Նորայր Զավենի Գրիգորյան, 0034, Երևան, 
Օգանովի 46/1, բն. 17 (AM), Գոհար Արամի 
Մինասյան, 0020, Երևան, Վարդաշենի 5-րդ փող. 
1/1 (AM)
(54) Փոքրածավալ ինդուկտիվ տվիչի ջերմա-
զգայուն տարրի ընտրության եղանակ
(57) Ըստ եղանակի ջերմաստիճանային 
տրված փոքրագույն քայլի համար որոշում են 
ջերմազգայուն տարրի ինտեգրալ արատների 
երկրաչափական չափերի գումարային արժեքը 
և դրա վերին սահմանային արժեքը։ Չափում են 
ջերմազգայուն տարրի լայնական չափը, որոշում 
են ջերմային ընդարձակման չափը և ընտրում այն 
տարրը, որը բավարարում է համապատասխան 
պայմաններին։

Ապահովվում է տվիչների արտադրական 
բազայի ընդլայնումը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2363 (13) A
H01H 37/00

(21) AM20080053 (22) 05.05.2008
(45) 01.12.2008
(71) Նորայր Զավենի Գրիգորյան (AM), Գոհար 
Արամի Մինասյան (AM)
(72) Նորայր Զավենի Գրիգորյան (AM), Գոհար 
Արամի Մինասյան (AM)
(73) Նորայր Զավենի Գրիգորյան, 0034, Երևան, 
Օգանովի 46/1, բն. 17 (AM), Գոհար Արամի 
Մինասյան, 0020, Երևան, Վարդաշենի 5-րդ փող. 
1/1 (AM)
(54) Ինդուկտիվ ջերմային տվիչի ջերմազգայուն 
տարրի ընտրության եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է չափողական 
տեխնիկային։

Ըստ եղանակի չափում են ջերմազգայուն 
տարրի երկարությունը, իսկ լայնությունը և 
բարձրությունը ընտրում են այնպես, որ տվյալ 
ջերմազգայուն տարրում արատի առկայության 
հավանականությունը չգերազանցի անհրաժեշտ՝ 
տվյալ խնդրի համար պահանջվող արժեքից։

Պարզեցվում է ջերմային տվիչի ջերմա-
զգայուն տարրի ընտրման գործընթացը, 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

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 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 անցման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը



ԳՅՈՒՏԵՐ

12

ՄԱՍ 1

12

№ 3 
2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 188 (13) U
B24B 9/00

(21) AM20090137U (22) 18.11.2009
(45) 25.03.2010
(71) Ալեքսան Արզումանյան (AM)
(72) Ալեքսան Արզումանյան (AM), Հարություն 
Պոջոլյան (AM), Արմեն Մելքոնյան (AM)
(73) Ալեքսան Արզումանյան, 3102.Գյումրի, 
Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM)
(54) Բարդ եզրաձևի դետալների նախապատ-
րաստ վածքների մշակման հաստոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ոսկերչական 
իրերի արտադրությանը, մասնավորապես` կաբո-
շոն ձևի ներդիրների նախապատրաստվածք-
ների ստացման համար նախատեսված հաս տոց-
ներին։

Բարդ եզրաձեւի դետալների նախապատ-
րաստվածքների մշակման հաստոցն ունի իրան, 
որի մեջ տեղակայված է հղկասկավառակ։ Հղկա-
սկավառակն ամրացված է շարժաբեր ուղղաձիգ 
լիսեռի հետ կապված իլի վրա։ Իրանի ներքին 
մակերևույթը պատված է հղկանյութով։ Իլը 
կապված է իրանին ներքին կառչման շփազույգի 
միջոցով, իսկ շարժաբեր լիսեռի հետ գնդաձև 
հոդակապով՝ ուղղաձիգ առանցքի նկատմամբ 
թեքման անկյուն ապահովելու համար։ 

Բարձրացվում է մշակման ինտենսիվությունը, 
2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 189 (13) U
F26B 3/00

(21) AM20090121U (22) 13.10.2009
(45) 25.03.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Արմեն Արտաշեսի Մաթևոսյան (AM), Հովիկ 
Համա յակի Գիշյան (AM), Աիդա Գրիգորի Բարո-
յան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)

(54) Չորացման տեղակայանք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գյուղա-
տնտեսությանը և կարող է օգտագործ վել բարձր 
խոնավությամբ նյութերի` մրգերի, բան ջա րե ղենի, 
սնկերի, հատապտուղների չորաց ման համար։

Տեղակայնքն ունի չորացման խուց, որի 
պատերի ներքին մակերևույթները պատրաստված 
են հայելային մակերևույթ ունեցող նյութից։ 
Չորացման խցի կողային պատերն ունեն որոշակի 
թեքություն և դրանց հայելային մակերևույթն 
ալեձև է։

Չորացման խցում տեղակայված են չորացվող 
նյութի տակդիրներ, որոնց տակ ամրացված է 
ջերմաստիճանի տվիչը, որը միացված է ավտոմատ 
կարգավորման բլոկին։ Ավտոմատ կարգավորման 
բլոկին միացված են նաև տաքացման կրիտիկական 
ջերմաստիճանի առաջադրիչը և օդափոխիչները։
Տեղակայանքի վերին մասում ամրացված են 
երկշերտ ապակիներ, որոնք կատարում են 
կոնցենտրատորային կոլեկտորի դեր։

 Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, փոք-
րացվում է էներգատարողությունը, պահ պանվում 
են չորացվող մթերքների որակը և ապ րանքային 
տեսքը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 190 (13) U
G01L 1/16

(21) AM20090148U (22) 01.12.2009

(45) 25.03.2010

(71) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)

(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), Ստյոպա 

Կարապետյան (AM), Սերյոժա Հմայակի Հակոբյան 

(AM), Հովհաննես Սամվելի Մանուկյան (AM)

(73) Ալեքսան Արզումանյան, 3102.Գյումրի, 

Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM)

(54) Դինամոմետր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մետաղների 
մշակման բնագավառին և կարող է կիրառվել 
նյութերի սայրային գործիքներով նուրբ մշակման 
բնագավառում դինամիկ բեռնվածքների, ինչպես 
նաև կտրման ուժերի ճշգրիտ չափման համար։



ԳՅՈՒՏԵՐ

13

ՄԱՍ 1

13

№ 3 
2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Դինամոմետրն ունի իրանի վրա տեղադրված 
երկու էլեկտրահաղորդիչ սալիկների միջև ամրա-
կցված պյեզոթաղանթ, որն ունի ազդանշանային 
կաբելներ։ Պյեզոթաղանթը տարածված է երկու 
էլեկտրահաղորդիչ սալիկների միջև՝ ամբողջ մակե-
րևույթով։ Մշակվող նախապատրաստվածքը 
սալիկների վրա սևեռող Г–աձև բռնիչը ամրակցված 
է իրանին և ունի սևեռող պտուտակներ։ 

Պյեզոթաղանթի հետ կապված ազդանշա-
նային կաբելները տեղադրված են սալիկների վրա 
փորված անցքերում: 

Բարձրացվում է չափումների ճշգրտությունը, 
4 նկ. ։

_____________________

(51) (2009)  (11) 191 (13) U 
H03J 9/00
H04N 5/60

(21) AM20090142U (22) 25.11.2009
(42) 25.03.2010
(71) Մարտին Շիրինյան (AM)
(72) Մարտին Շիրինյան (AM), Հարություն Շիրինյան 
(AM), Հայկ Շիրինյան (AM)
(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 
64, բն.4 (AM)
(54) Հեռուստահաղորդումների մեկուսացված 
ունկնդրման համակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հեռուստա-
տեսությանը, մասնավո րապես` հեռուստա ցույց-
ների ձայնային համակարգերին։

Հեռուստահաղորդումների մեկուսացված 
ունկնդրման համակարգը կազմված է հեռուստա-
ցույցից՝ իր ֆունկցիոնալ հանգույցներով և հեռուս-
տացույցի հեռակառավարման վահանակից։ Հե-
ռուս տացույցի իրանում տեղակայված է նրա 
սնման աղբյուրին միացված գերկարճալիք ռադիո-
հաղորդիչ իր հաղորդիչ անտենայով։ Հեռուս տա-
ցույցի հեռակառավարման վահանակի իրանում 
տեղակայված են ֆունկցիոնալ սեղմակները, կա-
ռավարող ազդանշանների հաղորդիչը, ցածր 
հզորության բարձրախոսը, սնման աղբյուրը, 
դրան միացված գերկարճալիք ռադիոընդունիչը 
և իր ընդունիչ անտենան։ Հեռուստացույցի 

գեր կարճալիք ռադիոհաղորդչի և վահանակի 
գերկարճալիք ռադիոընդունիչի աշխատանքային 
հաճախությունները նույնն են, իսկ գերկարճալիք 
ռադիոհաղորդչի հաճախությունը մոդուլացվում է 
հեռուստացույցի ձայնային ելքի բնիկից դուրս եկող 
ձայնային ազդանշանի միջոցով։ 

Պարզեցվում է համակարգի կառուց վածքը, 
ընդլայնվում են ֆունկցիոնալ հնարա վորու-
թյունները, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 192 (13) U
H04W 8/00

(21) AM20090117U (22) 25.09.2009
(45) 25.03.2010
(71) Մարտին Շիրինյան (AM)
(72) Մարտին Շիրինյան (AM), Հարություն Շիրին-
յան (AM)
(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 
64, բն.4 (AM)
(54) Բջջային հեռախոսների միջոցով պարգևա-
տրվող գովազդների տարածման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հեռա-
հաղորդակցմանը, մասնավորապես՝ բջջային 
հեռախոսներով պարգևատրվող գովազդների 
տարածմանը։

Առաջարկվում է շարժական հեռահա ղոր-
դակցման և 3G, 4G կապի կամ շրջահոսային 
Streaming համակարգի, ինչպես նաև WAP 
ինտերնետային ծառայության միջոցով պարգևա-
տրվող գովազդների տարածման եղանակ, որը 
հաշվի է առնում բջջային բաժանորդների սեռա-
տարիքային պատկանելիությունը, կրթությունը, 
մասնագիտությունը, զբաղմունքի տեսակը, 
նախասիրությունները, հետաքրքրությունները, 
և գովազդը դիտելուց հետո նրանց ուղարկած 
հարցաշարերի պատասխանները։ Հարցաշարերի 
հարցերին ճիշտ պատասխանելու դեպքում 
որպես պարգևատրում բաժանորդի հեռախոսը 
վերալիցքավորում են որոշակի հաստատագրված 
գումարով։

Բարձրացվում է գովազդների տարածման 
արդյունավետությունը, 1 նկ.։

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 գրանցման թվականը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ 1
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№ 3 
2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 09-01 (11) 225 (13) S
(21) 20090027 (22) 25.08.2009
(71) Առևտրի Տուն “Ալտերնատիվա - ԱՆԱ”  
ՍՊԸ (RU)
(72) Ա. Պրոզումենշչիկով (RU)
(73) Առևտրի Տուն “Ալտերնատիվա - ԱՆԱ”
ՍՊԸ (RU)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Շիշ
(55)

Պատկեր 1

Պատկեր 2

Պատկեր 3

Պատկեր 4
_____________________

(51) 09-03 (11) 226 (13) S

(21) 20090025 (22) 15.08.2009

(71) “Թալգրիգ” ՍՊԸ (AM)

(72) Թ. Գրիգորյան (AM)

(73) “Թալգրիգ” ՍՊԸ (AM)

(74) Ռ. Մանասերյան

(54) Լավաշի փաթեթվածք

(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540  ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

(210) 20090638 (111) 14923
(220) 09.06.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 09.06.2019
(730) «Մասիսի թռչնաբուծական ֆաբրիկա» ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գյուղ Նորամարգ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց և մուգ 

դեղին, սև և սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. թռչնամիս, հավ, ձու.

դաս 31. ըն տանի թռչուն (կենդանի). 

դաս 44. տոհմային թռչնաբուծություն: 

____________________

(210) 20090718 (111) 14924
(220) 25.06.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 25.06.2019
(730) «Ջի էյջ սթորիջ էնթերփրայզս» ՍՊԸ, Երևան, 

Արարատյան 90/8, AM
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

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

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

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

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

____________________

(210) 20090768 (111) 14925
(220) 08.07.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 08.07.2019
(730) «Վեդու գինու գործարան» ԲԲԸ, ՀՀ Արարատի 

մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20090823 (111) 14926
(220) 16.07.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 16.07.2019
(730) «Սնալ» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 21/2, բն. 

12, AM
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(540) 

(526) “REALTY AGENCY” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կապույտ, 
կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն։ 

____________________

(210) 20090913 (111) 14927
(220) 28.07.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 28.07.2019
(730) «Վեդու գինու գործարան» ԲԲԸ, ՀՀ Արարատի 

մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20090927 (111) 14928
(220) 03.08.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 03.08.2019
(730) «Վեդու գինու գործարան» ԲԲԸ, ՀՀ Արարատի 

մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20090930 (111) 14929

(220) 03.08.2009 (151) 21.01.2010

 (181) 03.08.2019

(730) Սահակյան Ջուլիետտա, Երևան, Բաղրամյան 

62, բն. 40, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20090956 (111) 14930
(220) 07.08.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 07.08.2019

(730) «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ,  Երևան, Ծո-

վակալ Իսակովի պող. 8, AM
(540) 

(526) Նշանը պահպանվում է սև, ոսկեգույն, 
դեղին, սպիտակ և կանաչ գունային հա-
մակցությամբ։

(591) Բացի “ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԱՐԵՋՈՒՐ ՓԲԸ, “ 
արտա հայտությունից մնացած բոլոր գրա-
ռում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր։ 

____________________
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(210) 20091143 (111) 14931
(220) 24.09.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 24.09.2019
(730) «Մապ» ՓԲԸ,  Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, սպի-
տակ և շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20091246 (111) 14932
(220) 14.10.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 14.10.2019
(730) «Հայաստան առևտրի կենտրոն Հայրապետյան 

եղբայրներ» ՓԲԸ,  Երևան, Հր. Քոչարի 2ա, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 41. նախակրթարան։ 

____________________

(210) 20091274 (111) 14933
(220) 20.10.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 20.10.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091625 (111) 14934
(220) 17.12.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 17.12.2019
(730) Մանուկյան Աննա, Երևան, Բաղրամյան 2-

րդ փկղ., 9-րդ շենք, բն. 35, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 25. հագուստ.

դաս 35. առևտուր.

դաս 42. դիզայն, մոդելավորում։ 

____________________

(210) 20081371 (111) 14935
(220) 19.12.2008 (151) 29.01.2010
 (181) 19.12.2018
(730) «Պոդիում սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 

31, AM
(540) 

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20090071 (111) 14936
(220) 30.01.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 30.01.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 
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(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար. 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ. 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար. մարմնի 
օճառներ և մաքրող միջոցներ. արևայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ. եթերային յու-
ղեր անձնական օգտագործման համար. մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090100 (111) 14937
(220) 10.02.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 10.02.2019
(730) Լոնդա ԳմբՀ , DE
(540) 

(511) (510)
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, եթերային յուղեր, 

մարմնի և դեմքի խնամքի համար նախատեսաված 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, մազերի լոս-
յոններ, ատամի փոշիներ և մածուկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090433 (111) 14938
(220) 10.04.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 10.04.2019
(730) Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ , DE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դիետիկ նյութեր բուժական նպա-

տակների համար. սննդային հավելումներ բու-
ժական նպատակների համար. պատիճներ բու-
ժական նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
դեղամիջոցներ մարդկանց համար. դեղահա-
տեր դեղագործական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բուժա կան 
նպատակների համար. վիտամինային պատ -
րաստուկներ. ման րա տարրերով  պատրաս-
տուկներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090434 (111) 14939
(220) 10.04.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 10.04.2019
(730) Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ , DE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դիետիկ նյութեր բուժական նպա-

տակների համար. սննդային հավելումներ բու-
ժական նպատակների համար. պատիճներ բու-
ժական նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
դեղամիջոցներ մարդկանց համար. դեղահա-
տեր դեղագործական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. վիտամինային պատ րաս-
տուկներ. մանրատարրերով պատրաստուկներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090479 (111) 14940
(220) 22.04.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 22.04.2019
(730) Քուալքոմ Ինքորփորեյթիդ , US
(310) 77/600,347   (320) 24.10.2008   (330) US
(540) 

(511) (510)
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր և ծրա-

գրային արտադրանք կապի սարքավորումների 
համար. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք և ծրագրեր, որոնք ապահովում են 
կապի սարքավորումներից օգտվողների միաժա-
մանակյա մուտքը տվյալների բազաներ և գլոբալ 
համակարգչային ցանցեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, որը ապահովում 
է տվյալների փոխանցում կապի շարժական 
սար քերի միջև. միկրոէլեկտրամեխանիկական 
ցուցչային վահաններ. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք կապի սարքավորում-
ների համար. համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք և ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս 
օգտվողներին բջջային հեռախոսներով խաղեր 
խաղալ. կապի շարժական տերմինալներ, այդ թվում՝ 
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կապի ձայնային սարքավորումներ և տվյալների 
փոխանցման կապի սարքավորումներ, որոնք 
օգտագործվում են ցամաքային կամ արբանյա-
կային կապի համակարգերում. ապարատային 
սարքեր՝ հեռահաղորդակցության ապահովման և 
տվյալների փոխանցման ցանցերի կազմակերպ -
ման հա մար, մասնավորապես՝ բազմաթիվ ցան-
ցային ենթակառուցվածքներով և կապի պրո տո-
կոլներով ձայնի, տվյալների և տեսաազդանշան-
ների փոխանցման և խմբակցման սարքավորում-
ներ. համակարգչային գործող համակարգեր, այն է՝ 
գործող համակարգերի ծրագրային արտադրանք 
և դրանց հետ օգտագործելու համար նախատես-
ված համակարգչային սպասարկող ծրագրեր. 
էլեկտրոնային սարքեր, այն է՝ համակարգչային 
սար քավորումներ գլոբալ համակարգչային ցանցեր 
և կապի ցանցեր մուտք գործելու համար. նաև 
դրանց հետ օգտագործման համար նախատեսված 
գործող համակարգերի ծրագրային արտադրանքի 
ծրագրեր և համակարգչային ցանցեր, կապի ցան-
ցեր և գործույթային համակարգերի ծրագրային 
արտադրանքի ծրագրեր և համակարգչային 
սպասարկող ծրագրեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090629 (111) 14941
(220) 08.06.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 08.06.2019
(730) Յուրոդրագ Լաբորատորիզ Բ. Վ. , NL
(540) 

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

մասնավորապես՝ ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային 
միջոց (NSAID):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090649 (111) 14942
(220) 10.06.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 10.06.2019
(730) «Մուրադ սար» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Նորքի 4-

րդ զանգված, Թևոսյան 7, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, արծա-
թա  գույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 6. մետաղական շինանյութ. փոխադրովի 

մետաղական կառուցատարրեր ու կառուցվածքներ, 
մասնավորապես՝ մետաղական դռներ, դռան 
մետաղական լրակազմեր, դռան սողնակներ, նիգեր, 
դռան զանգեր, ոչ էլեկտրական զանգակներ, դռան 
մետաղական շրջանակներ, դռան զսպանակներ, 
դռան մետաղական հենակներ, սահմանափակիչ-
ներ, դռան մետաղական լողաթներ, մետաղական 
լուսամուտներ, փեղկավոր լուսամուտներ, լու-
սա մուտի մետաղական օդանցքներ, լուսամուտի 
մետաղական լրակազմեր, լուսամուտի հոլովակներ, 
անվակներ, բլոկեր, լուսամուտի հենակներ, սահ-
մանափակիչներ.

դաս 19. ոչ մետաղական շինա նյութ, մաս նա-
վորապես՝ լուսամուտներ փայ  լատ կամ ներկված 
ապակուց, ոչ մետաղական լուսամուտներ, 
ոչ մետաղական փեղկավոր լուսամուտներ, 
շինարարական լուսամուտային ապակի, լուսա-
մուտի ոչ մետաղական շրջա նակ ներ, լուսամուտի 
ոչ մետաղական բարա վոր ներ, լուսամուտի ոչ 
մետաղական փեղկավոր ապակեկալներ, ոչ 
մետաղական դռներ, ոչ մե տա ղական փեղկա-
վոր դռներ, դռան ոչ մետաղա կան ամրաններ, 
շրջանակներ, դռան կամ լուսամուտի ոչ մետա-
ղական բարավորներ, դռան ոչ մետաղական 
լողաթներ:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090744 (111) 14943
(220) 01.07.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 01.07.2019
(730) Էբոթ Ռեսփիրեթորի ԼԼՔ , US
(310) IR 850070   (320) 28.04.2005   (330) US
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

24

ՄԱՍ 1

24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ՝ լիպիդային խանգարումների, սրտանոթա-
յին վիճակների, պերիֆերիկ անոթային խան-
գարումների և կենտրոնական անոթային խան-
գարումների բուժման համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091031 (111) 14944
(220) 28.08.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 28.08.2019
(730) «Մետալ ստիլ» ՓԲԸ,  Եղեգնաձոր, Անդրանիկի 

12/24, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 6. մետաղական խողովակներ։

____________________

(210) 20091032 (111) 14945
(220) 28.08.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 28.08.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նորիկ Հակոբջանյան, 

Եղեգնաձոր, Անդրանիկի 12/24, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20091058 (111) 14946
(220) 04.09.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 04.09.2019
(730) «Կլաստր» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյանց 

39/17, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. ջուր։ 

____________________

(210) 20091289 (111) 14947
(220) 23.10.2009 (151) 29.01.2010
 (181) 23.10.2019
(730) Մերք ընդ Քո., Ինք., Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

սրտանոթային հիվանդությունների և խանգա-
րումների բուժման համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090014 (111) 14948
(220) 14.01.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 14.01.2019
(730) «ԱՐՎԻԷՄ Սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Հ.-Ա. թաղ., 

Րաֆֆու 87, բն. 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սև և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ։



ԳՅՈՒՏԵՐ

25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

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

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն, առևտուր։ 

____________________

(210) 20090258 (111) 14949
(220) 10.03.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 10.03.2019
(730) «Երեսուներկու փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 

Ն.Զարյան 22, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, 
նարնջա  գույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-

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

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

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

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

դաս 32. գարե ջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատ րաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գոր ծունեություն գործարարության ասպարե զում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

ապ րանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20090297 (111) 14950
(220) 17.03.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 17.03.2019
(730) «Մուշ-4» Արտադրական կոոպերատիվ 

Երևան, Ջիվանի 13/1, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, մոխ-
րագույն, բեժ, սև և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ։ 

____________________

(210) 20090567 (111) 14951
(220) 19.05.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 19.05.2019
(730) «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրարումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, բաց և մուգ 
կարմիր, դեղին, բաց և մուգ երկնագույն գու-
նային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. քացախ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչք ներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20090654 (111) 14952
(220) 11.06.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 11.06.2019
(730) «Ինտաս» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1-ին նրբ., 

3-րդ շենք, բն. 12, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20090757 (111) 14953
(220) 06.07.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 06.07.2019
(730) «Ալ համռա ռիել իսթեյթ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշ-

տոցի 43, բն. 4, AM
(540) 

(526) “ARMENIA” անվանումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 37. շինարարություն, նորոգում, սար քա-

վորումների տեղակայում։
____________________

(210) 20090769 (111) 14954
(220) 08.07.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 08.07.2019
(730) «Ապեյրոն» ՍՊԸ, Երևան, Ֆրիկի 2, բն.26, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-

րիչ ներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց։ 
____________________
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(210) 20090786 (111) 14955
(220) 10.07.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 10.07.2019
(730) «Ինտեր լոտո» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20090822 (111) 14956
(220) 16.07.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 16.07.2019
(730) «Ռիվոլի դե լյուքս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-

Նովա 7, նկուղ, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ դրան-
ցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում, ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր, ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում, կենդանիների մորթիներ, 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ, 
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր, 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ, փայտից, խցանից, եղեգից, ուռե-
նուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 

կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնա յին կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք (բա ցա ռությամբ ազնիվ 
մետաղներից պատ րաստվածների կամ դրան-
ցով պատվածների), սանրեր և սպունգներ, խո-
զանակներ և դրանց պատրաստման համար 
նյութեր, իրեր մաքրման նպատակների համար, 
պողպատյա տաշեղ, չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բա ցառությամբ շինարարական 
ապա կու), ապակ յա, հախճապակյա և ճենապակյա 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 39. տրանսպորտ (փո խադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազ մակերպում։  

____________________

(210) 20090946 (111) 14957
(220) 05.08.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 05.08.2019
(730) «Հիքսոս» ՍՊԸ, Երևան, Նորք, տուն 31, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 2. ներկ.
դաս 29. պահածոյացված ձուկ.
դաս 30. բրինձ։

____________________

(210) 20090962 (111) 14958
(220) 10.08.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 10.08.2019
(730) «Հիքսոս» ՍՊԸ, Երևան, Նորք, տուն 31, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 2. ներկ։  

____________________
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(210) 20090976 (111) 14959
(220) 12.08.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 12.08.2019
(730) «Օբուխով» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Էմինի 131/1, AM
(540) 

(526) Բացի «SIM SIM ՕՏԿՐՈՅՍՅԱ» (ռուս.) 
արտահայտությունից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև, ոսկե-
գույն, դեղին, սպիտակ, շագանակագույն և 
կանաչ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. արևածաղկի սերմ։ 

____________________

(210) 20090999 (111) 14960
(220) 15.08.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 15.08.2019
(730) «Ապեյրոն» ՍՊԸ, Երևան, Ֆրիկի 2, բն.26, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091061 (111) 14961
(220) 07.09.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 07.09.2019
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ,  Վայոց ձորի մարզ, 

ք.Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM
(540) (554) 

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

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպե-
լիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
աղբյուրի ջուր։ 

____________________

(210) 20091062 (111) 14962
(220) 07.09.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 07.09.2019
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ,  Վայոց ձորի մարզ, 

ք. Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM
(540) 

(526) “ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՋՈՒՐ “ և “SPRING WATER” 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն։
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(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, սպի-
տակ, կարմիր և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) (510)
դաս 32. աղբյուրի ջուր։ 

____________________

(210) 20091161 (111) 14963
(220) 28.09.2009 (151) 03.02.2010
 (181) 28.09.2019
(730) «Խաչկենց» ՍՊԸ, Երևան, Արամ Խաչատրյան 

31/1, բն. 26, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20080541 (111) 14964
(220) 06.06.2008 (151) 08.02.2010
 (181) 06.06.2018
(730) «Գուգ ընդ Էդ» ՍՊԸ, Երևան, Մայիսի 9-ի փ., 

շենք 51, բն. 93, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. բնական հյութ։ 

____________________

(210) 20090512 (111) 14965
(220) 06.05.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 06.05.2019

(730) «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-
միրյանների 4, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20090570 (111) 14966
(220) 19.05.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 19.05.2019
(730) Ուորլդ-Ուայդ Սայըրս, ԼԹԴ. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. ցլի սառեցված սերմնահեղուկ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090673 (111) 14967
(220) 17.06.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 17.06.2019
(730) Իմփերիըլ Թբեքոու Լիմիթիդ , GB
(540) 

(526) “KING SIZE” արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ։
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(511) (510)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարետներ. սի-
գարներ. ծխախոտի փոխարինիչներ, բացա ռու-
թյամբ բուժական կամ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. լուցկի և ծխելու պի-
տույքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090818 (111) 14968
(220) 15.07.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 15.07.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, 

US
(540) 

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

մսի էքստրակտներ, պահածոյացված, չորաց-
րած և ջերմամշակված միրգ և բանջարեղեն, 
համեմունքային, բուրավետ կանաչիներ. ձու, 
կաթնամթերք, դոնդող, մուրաբաներ, կոն ֆի-
տյուր ներ, ջեմեր, պովիդլոներ, կոմպոտներ, կաթ և 
կաթնային ըմպելիքներ, մթերքներ՝ հիմնականում 
պատրաստված վերը թվարկված ապրանքներից, 
բոլորն ընդգրկված 29-րդ դասում։

դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ, 
թեյ, կակաո, ըմպելի շոկոլադ, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, ալյուր և հացահատիկա-
յին պատրաստուկներ, մա կարոնեղեն, լապշա, 
հաց, թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տոր թեր, 
հրուշակներ, խմորեղեն, շոկոլադ, հրուշակեղեն, 
պաղպաղակ, սննդային սառույց, սառեցված 
ապրանքներ, մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քա-
ցախ, սոուսներ, սոուս պեստո, համեմունք համե-
մունքային, բուրավետ կանա չիներ, ամոքանք, 
մթերքներ՝ հիմնականում պատ րաստված վերը 
թվարկված ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 
30-րդ դասում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090849 (111) 14969
(220) 21.07.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 21.07.2019
(730) Աքիթա, Ինք. Դելավեր նահանգի կոր պո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրական և ֆինանսական ծա-

ռայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090850 (111) 14970
(220) 21.07.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 21.07.2019
(730) Աքիթա, Ինք. Դելավեր նահանգի կոր պո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրական և ֆինանսական ծա-

ռայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090859 (111) 14971
(220) 23.07.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 23.07.2019
(730) «Լիգա փրես» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 31, 

բն. 20, AM
(540) 
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(511) (510)
դաս 16. ամսագիր.
դաս 38. հեռա հաղոր դակցություն.
դաս 41. ցուցա հանդեսների կազ մակեր-

պում, հեռուստածրագրերի պատրաստում, հրա-
տարակչություն։

____________________

(210) 20091004 (111) 14972
(220) 19.08.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 19.08.2019
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

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

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

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

լուցկի։
____________________

(210) 20091005 (111) 14973
(220) 19.08.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 19.08.2019
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

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

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

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

____________________

(210) 20091006 (111) 14974
(220) 19.08.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 19.08.2019
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

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

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, բաց և մուգ 
ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։

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

լուցկի։  
____________________

(210) 20091007 (111) 14975
(220) 19.08.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 19.08.2019
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

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

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ մոխ-
րագույն, գորշ, սև և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։

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

լուցկի:  
____________________

(210) 20091009 (111) 14976
(220) 19.08.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 19.08.2019
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

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

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ մոխ-
րագույն, գորշ, սև և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։

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

____________________

(210) 20091055 (111) 14977
(220) 02.09.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 02.09.2019
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծարանային 10, AM

(540) 

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

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

լուցկի։ 
____________________

(210) 20091064 (111) 14978
(220) 07.09.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 07.09.2019
(730) «Ջենեռոզո» ՍՊԸ, Եղվարդ, Չարենցի 152, AM
(540) 

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա կան, 
ան տառային և հացահատիկային մթերքներ, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ 

մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 

ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե լիք-

ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-

րակներ և ըմպելիքների պատ րաստման այլ 

բաղադրանյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091094 (111) 14979
(220) 17.09.2009 (151) 08.02.2010
 (181) 17.09.2019
(730) «Վար-Վով» ՍՊԸ, Աբովյան, Հանրապետության 

1, AM
(540) 

(526) “ՀԱՅԱՍՏԱՆ” անվանումը, “YELLOWBOOK” 

և “ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ” բառերն ինքնուրույն պահ-

պանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին և սև գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 16. գիրք տեղեկատու։ 
____________________
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(210) 20090212 (111) 14980
(220) 04.03.2009 (151) 09.02.2010
 (181) 04.03.2019
(730) «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20090568 (111) 14981
(220) 19.05.2009 (151) 09.02.2010
 (181) 19.05.2019
(730) «Տիար-Աբգարյան» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Համ-

բարձումյան 47, բն. 27, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 41. խաղասրահ։  

____________________

(210) 20090759 (111) 14982
(220) 06.07.2009 (151) 09.02.2010
 (181) 06.07.2019

(730) «Ալիս ջուելրի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
21, AM

(540) 

(526) “ԲՈՆՈՒՍ ԾՐԱԳԻՐ” արտահայտությունն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, 

մոխ րագույն, սպիտակ և սև գունային հա-

մակցությամբ։

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 

դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու թեր 

կազմարարական աշխատանքների համար. լու-

սա նկարներ. կպչուն նյութեր գրասենյա կա յին և 

կենցաղային նպատակների համար. վրձիններ. 

տպագրական մեքենաներ, գրասենյակային պի-

տույքներ (բացառությամբ կահույքի). պլաստ-

մասսայե նյութեր փաթեթավորման հա մար, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական կլի-

շեներ և տառատեսակներ. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարե զում. 

գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յություններ և հետազոտություններ և դրանց 

հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 

վերլուծում ներ և հետազոտություններ. համա-

կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 

և կատա րելագործում.
դաս 45.  իրավաբանական ծա ռա յու -

թյուն  ներ. անվտանգության ծառայություն ներ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան-
հատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։  

____________________
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(210) 20090790 (111) 14983
(220) 13.07.2009 (151) 09.02.2010
 (181) 13.07.2019
(730) «Զարգ» ՓԲԸ,  Երևան, Ամառանոցային 

2/5, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, 
կարմիր, նարնջագույն, դեղին, բաց և մուգ 
կանաչ, բաց և մուգ կապույտ գունային հա-
մակցությամբ:

(511) (510)
դաս 35. գործարար խորհրդատվություն։

____________________

(210) 20090810 (111) 14984
(220) 14.07.2009 (151) 09.02.2010
 (181) 14.07.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աթոյան Արթուր, 

Երևան, Նորքի 1-ին զանգված, Նանսենի 17, 
բն. 15, AM

(540) 

(526) “TAXI SERVICE” արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, դեղին գունային 
համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 39. տաքսի ծառայություն։ 

____________________

(210) 20090815 (111) 14985
(220) 15.07.2009 (151) 09.02.2010
 (181) 15.07.2019

(730) Մամիկոն Սիմոնյան, Երևան, Նոր Նորքի 8-
րդ զանգված, շենք 12, բն. 35, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, նարնջագույն, 

դեղին, բաց և մուգ կանաչ, երկնագույն, կա-

պույտ և մանուշակագույն գունային հա-

մակցությամբ:

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյութեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-

տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 

կամ կենցաղային նպատակների համար. պի-

տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա-

մե քենաներ և գրասենյակային պիտույքներ (բա-

ցառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 

և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 

սար քավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 

փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլի-

շեներ, մասնավորապես՝ ամսագիր։

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։ 
____________________

(210) 20091087 (111) 14986

(220) 12.09.2009 (151) 09.02.2010

 (181) 12.09.2019

(730) «Բոտտլեր» կոնյակի-գինու-օղու գործարան 

ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 43, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
____________________
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(210) 20091088 (111) 14987
(220) 12.09.2009 (151) 09.02.2010
 (181) 12.09.2019
(730) «Բոտտլեր» կոնյակի-գինու-օղու գործարան 

ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 43, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091236 (111) 14988
(220) 12.10.2009 (151) 09.02.2010
 (181) 12.10.2019
(730) «Մապ» ՓԲԸ,  Արմավիրի մարզ, գյուղ Լե-

նուղի, AM
(540) (554) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091492 (111) 14989
(220) 23.11.2009 (151) 09.02.2010
 (181) 23.11.2019
(730) «Մապ» ՓԲԸ,  Արմավիրի մարզ, գյուղ Լե-

նուղի, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին և շագա նա-
կագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20100065 (111) 14990
(220) 21.01.2010 (151) 09.02.2010
 (181) 21.01.2020
(730) «Մապ» ՓԲԸ,  Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին և շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20100066 (111) 14991
(220) 21.01.2010 (151) 09.02.2010
 (181) 21.01.2020
(730) «Մապ» ՓԲԸ,  Արմավիրի մարզ, գյուղ Լե-

նուղի, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին և շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________
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(210) 20100067 (111) 14992
(220) 21.01.2010 (151) 09.02.2010
 (181) 21.01.2020
(730) «Մապ» ՓԲԸ,  Արմավիրի մարզ, գյուղ Լե-

նուղի, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին և շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100076 (111) 14993
(220) 22.01.2010 (151) 09.02.2010
 (181) 22.01.2010
(730) «Քրիստինե» ՍՊԸ, Կոտայք, գյուղ Առինջ, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 39. տաքսի ծառայություն։ 

____________________

(210) 20080842 (111) 14994
(220) 12.08.2008 (151) 11.02.2010
 (181) 12.08.2018
(730) Կավասակի Կիսեն Կաիշա, Լթդ. , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրություն. անդեր րայ-

թինգ. ապահովագրության վիճակագիրների 
ծառայություններ. միջնորդություն ապա հովա-
գրման դեպքում. ծովային ապա հովագրություն. 
տեղեկատվություն ապահովագրության հար-
ցերով. մաքսային գործակալություններ. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապ ված 
գործառնություններ. կյանքի և կորստի ապա հո-
վագրման գործակալություններ, կյանքի և կորստի 
ապահովագրման վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան տրամադրման միջնորդություն. կորստի 
ապահովագրման պահանջների կարգավորում. 
ապահովագրման դրամական պարգևի չափի 
հատուցում.

դաս 39.  տեղեկատվություն  փո խա-
դրման հարցերով.  պահեստներում ապ-
րանք   ների պահպանման հարցերով տեղե-
կա տվություն. ավիափոխադրումներ. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. նավակների պահ-
պանում. փոխադրումներ ջրային տրանսպոր-
տով. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. նավա-
վարձակալում. նավերի վարձույթ. ցրիչների 
ծառայություններ (թղթակցության կամ ապ-
րանքների առաքում). ապրանքների առաքում. 
միջնորդություն նավավարձակալման ժամանակ. 
բեռների առաքում օդով, բեռների առաքում 
ցամաքով, բեռների առաքում ծովով. ծովային 
փոխադրումներ. բեռների տեղափոխում. եր-
կաթուղային փոխադրումներ. ապրանքների 
պահպանման համար նախատեսված կոնտեյ-
ներների վարձույթ. պահեստների վարձույթ. 
փոխադրումներ գետային տրանսպորտով. 
միջնորդություն ծովային փոխադրումների 
հարցերում. միջնորդություն փոխադրումների 
ժամանակ.  տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում. փոխադրում. ապրանքների փաթե-
թավորում և պահպանում. ճանա պար հոր դու-
թյունների կազմակերպում. տեղեկատվություն 
երթևեկության հարցերով. տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման ծառայություններ. 
փոխադրում ավտոմոբիլային և (կամ) ծովային 
փոխադրումներով զբաղվող այլ ընկերություն ների 
ծառայությունների օգտագործմամբ.

դաս 42. ինտերնետ - տեխնոլոգիաների հիման 
վրա մատակարարվող շղթայական կառավարման 
համակարգի տրամադրում. ինտերնետի միջոցով 
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չբեռնավորվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. համակարգչային համակարգերի 
տրամադրում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
համակարգչային համակարգի մշակում. երրորդ 
անձանց համար վեբ-կայքերի տեխնիկական 
սպասարկում  և  ստեղծում .  ծրագրային 
ապահովման միջոցների վարձույթ. գիտական 
և տեխնոլոգիական ծառայություններ և դրանց 
վերաբերող գիտական հետազոտություններ և 
մշակումներ. արդյունաբերական վերլուծության 
և գիտական հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգիչների ծրագրային 
և տեխնիկական ապահովման մշակում և 
կատարելագործում. օդերևութաբանական 
տեղեկատվություն. ճարտարապետություն. 
ինժեներա-տեխնիկական փորձաքննություն. 
ամփոփումներ (ամփոփագրերի կազմում) երկրա-
բանության ասպարեզում. երկրաբանական հե-
տախուզումներ. մեքենաների, մեխանիզմ ների, 
ապարատների, սարքավորումների, գործիքների 
(ներառյալ նրանց մասերն ու դետալները) կամ 
նմանատիպ մեքենաներից, մեխանիզմներից, ապա-
րատներից, սարքավորումներից գործիք ներից 
բաղ կացած համակարգերի մշակում. գծագրում, 
դիզայն, մոդելավորում. համակարգչի համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրերի ապահովման 
տեխնիկական սպասարկում. համակարգիչ ների 
վարձույթ. համակարգչային ծրագրերի տրա-
մադրում. համակարգիչների, ավտոմոբիլների և 
այլ մեքենաների ու սարքավորումների կառա-
վարմանն ու աշխատեցմանը վերաբերող տեխնի-
կական խորհրդատվություններ, որոնք իրենց 
օպերատորներից պահանջում են անհատական 
գիտելիքների, հմտությունների և փորձի բարձր 
մակարդակ դրանցով ճիշտ կառավարման 
համար. տեստավորում, փորձարկում կամ 
հետա զոտություն օվկիանոսների, նավերի, 
շրջա կա միջավայրի բնագավառում. հետա զո-
տություններ շինարարության կամ քաղաքային 
պլանավորման բնագավառում. տեստավորում, 
փորձարկում կամ հետազոտություն շրջա-
կա միջավայրի աղտոտման կանխման բնա-
գավառում. տեստավորում, փորձարկում կամ 
հետազոտություն էլեկտրականության բնա-
գավառում. տեստավորում, փորձարկում կամ 
հետազոտություն քաղաքացիական շինա-
րարության բնագավառում. մեքենաների, մե-

խա նիզմների, ապարատների, սարքերի և գոր-
ծիքների տեստավորում, փորձարկում կամ հետա-
զոտություն. չափիչ ապարատների, սարքերի վար-
ձույթ. լաբորատոր ապարատների, սարքերի և 
գործիքների վարձույթ. գծագրական գործիքների 
վարձույթ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081323 (111) 14995
(220) 08.12.2008 (151) 11.02.2010
 (181) 08.12.2018
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 3. հարդարանքի պարագաներ, ոչ բուժիչ, 

ատամի փոշիներ և մածուկներ, պատրաստուկ ներ 
և թար մացուցիչներ բերանի խոռոչի ողողման հա-
մար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի խնամքի 
համար, գե լեր ատամների համար, պատրաստուկ-
ներ սպիտակեցման համար, պատրաստուկներ 
ատամների ողորկման (փայլեցման) համար, 
պատրաստուկներ ատամների սպիտակեց ման 
համար և ատամների սպիտակեցման արա-
գացուցիչներ, պատրաստուկներ կոսմե տի կական 
միջոցների հետքերի հեռացման համար.

դաս 5. պատրաստուկներ բերանի խո ռոչի 
խնամքի համար՝ բուժիչ. պատրաստուկներ ատամ-
ների ողորկման (փայլեցման) համար` բուժիչ. 
պատրաստուկներ ատամների սպիտակեցման 
համար` բուժիչ. պատրաստուկներ ատամների 
սպիտակեցման համար` բուժիչ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողորկման համար` բուժիչ. պատ-
րաստուկներ սպիտակեցման համար, բուժիչ. 
բուժիչ ծամոն և հաբեր, պաստեղներ, կարամելներ 
ատամների հիգիենայի համար. 

դաս 10. ատամնաբուժական ապարատուրա 
և գործիքներ, միանգամյա օգտագործվող ճկուն 
դրոշմող գդալներ.

դաս 21. ատամի խոզանակներ, ատամ-
նաքչփո րիչներ (ատամնափորիչներ), ատամի 
թելեր, խոզանակներ և սպունգներ. բռնիչներ և 
ապլիկատորներ բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20090046 (111) 14996
(220) 23.01.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 23.01.2019
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստ վո 

«Մոսկովսկի պիշչեվոյ կոմբինատ «Կրե-
կեր», RU

(540) 

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն. վաֆլիներ. հրու-

շակեղեն քաղցր խմորից, գլխավորապես 
խորիզով. հացահատիկային արտադրանք. 
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). հրուշա-
կեղեն գետնընկույզի և(կամ) նշի հիմքի վրա. 
կարկանդակներ. կակաո. կակաոյից պատ րաստ-
ված սննդամթերք. կարամելներ. կոնֆետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կրեկերներ. ալրային 
ուտելիքներ. սառնաշաքար (նաբաթ). մարմելադ. 
նշակարկանդակներ. պաղպաղակ. կակաոյով և 
կաթով, շոկոլադակաթնային, շոկոլադային ըմ-
պելիքներ. կակաոյով ըմպելիքներ. պաստեղներ 
(քաղցրավենիք). թխվածքաբլիթ. պոմոդկա-
ներ. պրալինե. քաղցրաբլիթներ (անուշահաց). 
քաղցրավենիք,  ներառյալ պաստեղ, մրգապաս-
տեղ, վաֆլե տորթեր, մրգային, շոկոլադային, 
շոկո լադաընկույզի մածուկներ. պաքսի մատ. 
մրգա հատապտղային տորթեր. հալվա. շոկոլադ. 
հացաթխվածքներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090144 (111) 14997
(220) 17.02.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 17.02.2019
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Պիվովարեննոյե օբյեդինենիյե «Կրասնիյ 
Վոստոկ--Սոլոդովպիվո» , RU

(540) 

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

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք (բրնձի 

կամ եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. գինի խա-
ղողի չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի. ջին. 
դիժեստիվներ. կոկտեյլներ. լիկյորներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թոր-
ման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրի ըմ -
պելիք. դաղձի (անանուխի) թրմօղի. դառը թրմ-
օղիներ. ռոմ. սակե. խնձորօղիներ. բրնձի սպիրտ. 
սպիրտային էքստրակտներ. սպիրտային մրգային 
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ (բնա-
հյութեր)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090508 (111) 14998
(220) 06.05.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 06.05.2019
(730) Բրիջսթոուն Քորփորեյշն , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), 

ինչպես նաև դրանց մասեր և կցամասեր. դողեր 
մարդատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
համար. դողեր բեռնատար ավտոմոբիլների (ավ-
տո մեքենաների) համար. դողեր ավտոբուս ների 
համար. դողեր մրցարշավային ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) համար. դողեր ավտոմոբիլ-
ների (ավտոմեքենաների) համար. վերականգն-
ված պահպանաշերտով դողեր մարդատար ավ-
տո մոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. վերա-
կանգնված պահպանաշերտով դողեր բեռնա-
տար ավ տոմոբիլների (ավտոմեքենաների) հա-
մար. վերականգնված պահպանաշերտով դո-
ղեր ավտո բուսների համար. վերականգնված 
պահ պանաշերտով դողեր մրցարշավային ավ-
տոմոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. 
վերականգնված պահպանաշերտով դողեր 
ավտո մոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. 
օդախցիկներ մարդատար ավտոմոբիլների (ավ-
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տոմեքենաների) դողերի համար. օդախցիկներ 
բեռնատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
դողերի համար. օդախցիկներ ավտոբուսների 
դողերի համար. օդախցիկներ մրցարշավային 
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) դողերի 
համար. օդախցիկներ ավտոմոբիլների (ավտո-
մեքենաների) դողերի համար. անիվներ մար-
դատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
համար. անիվներ բեռնատար ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) համար. անիվներ ավտո-
բուսների համար. անիվներ մրցարշավային 
ավ տո մո բիլների (ավտոմեքենաների) համար. 
անիվներ ավտոմոբիլների (ավտոմեքենա ների) 
համար. պահպանաշերտի ռետին վերո նշյալ 
բոլոր տրանսպորտային միջոցների դողերի 
պահպանաշերտի վերականգնման համար. 
երկանիվ տրանսպորտային միջոցներ, ինչ պես 
նաև դրանց մասեր և կցամասեր. դողեր եր-
կանիվ տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդախցիկներ երկանիվ տրանսպորտային միջոց-
ների դողերի համար. անիվներ երկանիվ տրանս-
պորտային միջոցների համար. հեծանիվ ներ, 
ինչպես նաև դրանց մասեր և կցամասեր. դողեր 
հեծանիվների համար. օդախցիկներ հեծանիվ-
ների դողերի համար. անիվներ հեծանիվների 
համար. պահպանաշերտի ռետին երկանիվ 
տրանս  պորտային միջոցների և հեծանիվների դո-
ղերի պահպանաշերտի վերականգնման հա մար. 
դողեր և դողերի օդախցիկներ ինքնաթիռների 
հա մար. պահպանաշերտի ռետին ինքնաթիռների 
դողերի պահպանաշերտի վերականգնման հա-
մար. ռետինե ինքնասոսնձվող մակադրակ-
ներ դողերի և դողերի օդախցիկների նորոգման 
համար. անիվների եզրակներ և արտաքին 
պատ վածքներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. օդախցիկներ ցա-
մաքային տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. կախոցներ ցամաքային տրանսպոր  տա-
յին միջոցների համար. օդաճնշական կախոցներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. միացման կամ միացնող կցորդիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների հա-
մար. նավերի բախամեղմիչներ. նստոցների 
բարձիկներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. դողերի պահպանաշերտեր ցա-
մաքային տրանսպորտային միջոցների համար 
(տրակտորային տեսակի). մասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090556 (111) 14999
(220) 14.05.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 14.05.2019
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(526) «ACADEMY FOR EYECARE EXCELLENCE» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտ չէ։

(511) (510)

դաս 41. կրթական և ուսուցման ծառա յու-

թյուն ներ աչքի խնամքի ոլորտում մասնագետների, 

աշ խատակիցների և ուսանողների համար։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20090741 (111) 15000

(220) 30.06.2009 (151) 11.02.2010

 (181) 30.06.2019

(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-
նոստյու «Վեդա գրուպ», RU

(540) 

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

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպե-
լիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի):

(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20090811 (111) 15001

(220) 14.07.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 14.07.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 
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(511) (510)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ, պահածոյացված, չորա-
ցրած և ջերմամշակված միրգ և բանջարեղեն, 
համեմունքային, բուրավետ կանաչիներ. ձու. 
կաթնամթերք. դոնդող, մուրաբաներ, կոն ֆի-
տյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, կոմպոտներ, կաթ և 
կաթնային ըմպելիքներ. մթերքներ՝ հիմնակա նում 
պատրաստված վերը թվարկված ապրանքներից, 
բոլորն ընդգրկված դաս 29-ում.

դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ. 
թեյ, կակաո, ըմպելի շոկոլադ. շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո. ալյուր և հացահատիկային 
պատ րաստուկներ, մակարոնեղեն, լապշա. հաց, 
թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, հրու-
շակներ, խմորեղեն, շոկոլադ. հրուշակեղեն, պաղ -
պաղակ, սննդային սառույց, սառեցված ապ-
րանքներ. մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քա ցախ, 
սոուսներ. սոուս պեստո. համեմունք. համե-
մունքային, բուրավետ կանաչիներ. ամոքանք. 
մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը 
թվարկված ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 
դաս 30-ում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090853 (111) 15002
(220) 21.07.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 21.07.2019
(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ 

նահանգի կորպորացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090902 (111) 15003
(220) 24.07.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 24.07.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա կան, 

անտառային մթերքներ և հացահատիկ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերւմ, ողջ կենդանիներ, 
թռչուններ և ձկներ, թարմ մրգեր և բանջարեղեն, 
կեր կենդանիների, թռչունների և ձկների համար 
և հավելույթներ կենդանիների, թռչունների և 
ձկների կերերի համար, ընդգրկված 31-րդ դասում, 
ամրապնդող կերեր կենդանիների, թռչունների 
և ձկների համար, կիր կենդանիների կերերի 
համար, կեղև, ըմպելիքներ ընտանի կենդանիների 
համար, ուտելու ենթակա արմատապտուղներ, 
թանաքաձկան ոսկորներ, ոսկորներ և սննդային 
ծամոններ կենդանիների համար, փռոցներ 
կենդանիների համար, նյութեր կենդանիների 
փռոցների համար, բուրավետացված ավազ կեն-
դանիների փռոցների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090903 (111) 15004
(220) 24.07.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 24.07.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա կան, 

անտառային մթերքներ և հացահատիկ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերւմ, ողջ կենդանիներ, 
թռչուններ և ձկներ, թարմ մրգեր և բանջարեղեն, 
կեր կենդանիների, թռչունների և ձկների համար 
և հավելույթներ կենդանիների, թռչունների և 
ձկների կերերի համար, ընդգրկված 31-րդ դասում, 
ամրապնդող կերեր կենդանիների, թռչունների 
և ձկների համար, կիր կենդանիների կերերի 
համար, կեղև, ըմպելիքներ ընտանի կենդանիների 
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համար, ուտելու ենթակա արմատապտուղներ, 
թանաքաձկան ոսկորներ, ոսկորներ և սննդային 
ծամոններ կենդանիների համար, փռոցներ 
կեն դանիների համար, նյութեր կենդանիների 
փռոցների համար, բուրավետացված ավազ կեն-
դանիների փռոցների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090910 (111) 15005
(220) 27.07.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 27.07.2019
(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ 

նահանգի կորպորացիա , US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև, սպիտակ 
և արծաթագույն:

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

թյամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090918 (111) 15006
(220) 30.07.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 30.07.2019
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 

US

(540) 

(526) “PALL MALL” արտահայտությունից բացի 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, 
սպի տակ և մոխարագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091540 (111) 15007
(220) 27.11.2009 (151) 11.02.2010
 (181) 27.11.2019
(730) ՕԱՕ «Կիևսկիյ կարտոննո–բումաժնիյ 

կոմբինատ» , UA
(540) 

(526) Բացի “OBUKHOV” և “OBUKHIV” (ուկր.) 
բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ ներ չեն։

(511) (510)
դաս 16. զուգարանի թուղթ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20080075 (111) 15008
(220) 04.02.2008 (151) 17.02.2010
 (181) 04.02.2018
(730) «Թագուհի-Կլեոպատրա» ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

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

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի ջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ։

____________________

(210) 20090583 (111) 15009
(220) 22.05.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 22.05.2019
(730) Հունան Սողոյան Երևան, Դավթաշեն 1-ին 

թաղ., 9-34, AM
(540) 

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

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

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

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի). 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090584 (111) 15010
(220) 22.05.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 22.05.2019
(730) Հունան Սողոյան Երևան, Դավթաշեն 1-ին 

թաղ., 9-34, AM
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. 

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա վոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա ղա-
դրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090694 (111) 15011
(220) 19.06.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 19.06.2019
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

գածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 33. գինի: 

____________________

(210) 20090695 (111) 15012
(220) 19.06.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 19.06.2019
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա գա-

ծոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM
(540) 

(526) “Կարմիր դառը գինի” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահապանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, շագա-
նակագույն, սև և սպիտակ գունային հա մակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի: 

____________________

(210) 20090696 (111) 15013
(220) 19.06.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 19.06.2019
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագա-

ծոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գ/գ, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի): 
____________________
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(210) 20090697 (111) 15014
(220) 19.06.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 19.06.2019
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագա-

ծոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի): 
____________________

(210) 20090698 (111) 15015
(220) 19.06.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 19.06.2019
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արագա-

ծոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM
(540) 

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

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

(511) (510)
դաս 33. գինի:

____________________

(210) 20090858 (111) 15016
(220) 23.07.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 23.07.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(540) 

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

(511) (510)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կեն դանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտա ռաբուծական ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20090967 (111) 15017
(220) 11.08.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 11.08.2019
(730) Վահե Ջանջուղազյան, Երևան, Քանաքեռի 

17 փող. տուն 10/2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, 
մա նուշակագույն, վարդագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն։

____________________
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(210) 20091014 (111) 15018
(220) 21.08.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 21.08.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091033 (111) 15019
(220) 28.08.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 28.08.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս Ալեքսանյան, 

Երևան, Սարի-Թաղ 8-րդ շարք, 1-ին տուն, AM
(540) 

(526) Բացի “CHARLEY” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա-
նա կագույն, բաց և մուգ կանաչ, բեժ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադե կոնֆետ։

____________________

(210) 20091237 (111) 15020
(220) 12.10.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 12.10.2019
(730) «Հոկտեմբերյանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,  

Արմավիրի մարզ, գյուղ Այգևան, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091335 (111) 15021
(220) 03.11.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 03.11.2019
(730) «Թերզյաններ» ՍՊԸ, Վանաձոր, Շինա րար-

ների 13/57, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն և սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. ներմուծում և առևտուր։ 

____________________
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(210) 20091455 (111) 15022
(220) 11.11.2009 (151) 17.02.2010
 (181) 11.11.2019
(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, մանու-
շակագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ։

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

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույք ներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում-
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավոր-
ման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. սեղանի, 
գրպանի անձեռոցիկներ։

 ____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  5617  14.04.2020  Ագրոֆրեշ Ինք., US

  5655  07.01.2020  ՓիՓիՋի Արքիթեքչուրըլ Քոութինգս ՅուՔեյ Լիմիթեդ, GB

  5656  07.01.2020  ՓիՓիՋի Արքիթեքչուրըլ Քոութինգս ՅուՔեյ Լիմիթեդ, GB

  5657  27.03.2020  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

  5658  27.03.2020  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

  5675  20.03.2020  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

  5716  24.02.2020  Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

      Երևան, Իսակովի 9, AM

   5717  24.02.2020  Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

      Երևան, Իսակովի 9, AM

   5724  31.01.2020  Սինջենթա  Լիմիթեդ, GB

   5742  21.03.2020  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, US

   5743  21.03.2020  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, US

   5744  21.03.2020  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, US

   5760  22.03.2020  Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

  5781  28.01.2020  Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

   5782  09.02.2020  Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

  5783  14.02.2020  Յունիլևր Ն.Վ., NL

   5798  27.01.2020  Մերք ընդ Քո., Ինք., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

 5820  28.02.2020  Յունայթիդ Սթեյթս Փոլո Ասոսիեյշն, US

 5833  23.05.2020  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

 5843  28.02.2020  Յունայթիդ Սթեյթս Փոլո Ասոսիեյշն, US

 5844  28.02.2020  Յունայթիդ Սթեյթս Փոլո Ասոսիեյշն, US

 5845  28.02.2020  Յունայթիդ Սթեյթս Փոլո Ասոսիեյշն, US

  5852  02.05.2020  Քերոլինա Հերերա ԼԹԴ., US

  5853  02.05.2020  Քերոլինա Հերերա ԼԹԴ., US

  5854  04.05.2020  Քերոլինա Հերերա ԼԹԴ., US

  5907  20.12.2019  Քուոլիթի Սիլըն (Փրայվիթ) Լիմիթիդ, LK

  5909  20.12.2019  Քուոլիթի Սիլըն (Փրայվիթ) Լիմիթիդ, LK

  5910  20.12.2019  Քուոլիթի Սիլըն (Փրայվիթ) Լիմիթիդ, LK

  5982  23.03.2020  Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

  6040  07.01.2020  ՈՒորնր Քմյունիքեյշնզ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

  6041  30.05.2020  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, US

  6103  04.08.2020  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, US

  6104  04.08.2020  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, US

  6113  15.06.2020  Վայեթ, US

  6127  24.07.2020  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

  6202  04.10.2020  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

  6227  16.10.2020  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, US

  6228  17.10.2020  Յունիլևր Ն.Վ., NL 

  6321  01.12.2020  Ագրոֆրեշ Ինք., US



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 A61D 19/00  2352  A

 A61K 31/00  2353  A 

 A61K 38/00  2353  A

 B25J 11/00  2354  A

 B60Q 9/00  2355  A

B60R 16/02  2355  A 

B65D 23/00  2356  A

C02F 1/50  2357  A

F24J 2/06  2358  A

G01C 21/28  2359  A

G01N 3/08  2360  A

H01H 37/00  2363  A

H01H 37/00  2361  A

H01H 37/00  2362  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի 
համարը

Номер  
патента

ՄԱԴ

МПК

B24B 9/00  188 U

F26B 3/00  189 U

Արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на промышленные образцы

Արտոնագրի 
համարը

Номер  
патента

ԱՆՄԴ

МКПО

09-01          225 S
09-03          226 S

G01L 1/16     190 U

H03J 9/00     191 U

H04N 5/60     191 U

H04W 8/00     192 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  938

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  13096

73 (1) Զիջող  «Վի Ջի Էմ փարթնրզ» ՍՊԸ,

Աբովյան, 3-րդ միկրոշրջան, շ. 24, բն. 6, AM

73 (2) Ստացող    Արարատի մարզի կոնյակի 
գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          27.01.2010
_____________________

Գրանցում No 939

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 12890

73 (1) Զիջող    Ժոզե Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ.

JOSE CUERVO, S.A. de C.V., Guillermo Gonzalez 
Camarena # 800 Zedec Santa Fe, Delegacion 
A.Obregon Mexico, D.F., Mexico 01210, MX

73 (2) Ստացող  Սալսաս դե Ժալիսկո Կակու, Ս.Ա. 
դե Ց.Վ.

SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE C.V., Rio 
Churubusco No.213, Colonia Granjas Mexico, 
Mexico, D.F. 08400, Mexico, 

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          01.02.2010
_____________________

Գրանցում No  940

Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No   EA 005132
73 (1) Լիցենզատու    Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու  «Մեգաինֆարմ»

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETST-
VENNOSTYU “MEGAINFARM”, 9082 Maria Worth, 
Worthersee-Suduferstrasse, 163 c.5, AT

73 (2) Լիցենզառու    Զակրիտոյե ակցիոներ-
նոյե օբշչեստվո «Ֆարմացևտիչեսկայա ֆիրմա 
«Դարնիցա»

ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO 
“FARMATSEVTICHESKAYA FIRMA “DARNITSA”, 
02093, ul. Borispolskaya, 13, g. Kiev, Ukraine, UA

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      արտոնագրի 

                                              գոր  ծո  ղության ողջ                                                           

                                              ընթացքում

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          03.02.2010
_____________________

Գրանցում No 941

Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  6865
73 (1) Զիջող     Ջորջիան Թբեքոու Մենյուֆեքչ-
րինգ Լթդ
GEORGIAN TOBACCO MANUFACTURING LTD, 
0120 Tbilisi, Georgia, 5 Samgori Chikhi, GE

73 (2) Ստացող    Սթենդրդ Թբեքոու Ինքորփորեյ-
թիդ Լթդ

STANDARD TOBACCO INCORPORATED LTD, 13, 
Abuseridze - Tbeli Street, 0120, Tbilisi, Georgia, GE
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          03.02.2010
_____________________

Գրանցում No  942

Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 14332
73 (1) Զիջող    Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդ-
պովիդալյինիստյու «Նիդան + »
TOVARISTVO Z OBMEGENOYU VIDPOVIDALNISTYU 
“NIDAN +”, 90200, Zakarpatskaya obl., M. Beregovo, 
ul. B. Khmelnitskovo, 163, UA

73 (2) Ստացող   Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտ-
վետ ստվեն նոստյու «Ֆրութ  Մայսթեր Ֆուդզ»

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVET-
STVENNOSTYU  “FRUIT MAYSTER FOODS”, 
90202, g. Beregovo, ul. B. Khmelnitskovo, 163, 
Ukraine, UA

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          08.02.2010
_____________________

Գրանցում No 943

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 14577

73 (1) Զիջող    «Ինվեստալկո» ՍՊԸ, Երևան, 
Ռոստովյան 15, բն.17, AM

73 (2) Ստացող «Միկա–Հադրութ» ՓԲԸ, ԼՂՀ, 
Հադրութ, Ա. Մկրտչյան 4, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           09.02.2010
_____________________

Գրանցում No      944

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 6900, 6901, 6902, 7731, 
8286, 8543, 8544, 8546, 8851, 9026, 9027, 
9276, 9737, 9740, 9741, 10123, 10163, 10197, 
10884, 10979, 11379, 11380, 11381, 12405, 
13127, 13128, 13129, 14

73 (1) Զիջող    «Բջնի» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ,  Չարենցավան, Գործարանային 8, AM

73 (2) Ստացող    «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գոր-
ծարան  ՓԲԸ,  ք. Երևան, Շովրոյան 5, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           09.02.2010
_____________________

Գրանցում No  945

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  8107

73 (1) Զիջող    Ջորջիան Թբեքոու Մենյուֆեքչ րինգ 
Լթդ

GEORGIAN TOBACCO MANUFACTURING LTD, 
0120 Tbilisi,  Georgia, 5 Samgori Chikhi, GE

73 (2) Ստացող    Սթենդրդ Թբեքոու Ինքոր փո-
րեյթիդ Լթդ

STANDARD TOBACCO INCORPORATED LTD, 13, 
Abuseridze - Tbeli Street, 0120, Tbilisi, Georgia, GE

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           11.02.2010
_____________________

Գրանցում No 946

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 12710

73 (1) Զիջող  ՋիՓիՍԻ բաժնետիրական ընկե-
րություն

JSC GPC, Georgia, 0102 Tbilisi, Marjanishvili str. 
26, GE

73 (2) Ստացող  Իովել Քութատելաձեի ֆարմա կո-
քիմիայի ինստիտուտ

IOVEL KUTATELADZE INSTITUTE OF  PHAR-
MACOCHEMISTRY, 36, P. Sarajishvili, 0159, Tbilisy, 
Georgia, GE

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           24.02.2010
_____________________
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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 

463        13.06.2009

506   11.07.2009

1715  12.08.2009

1716 12.08.2009

2097 16.07.2009

2139 01.08.2009

2147 26.07.2009

2212 07.08.2009

2224 14.08.2009

2244 15.08.2009

2255 13.08.2009

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

   154U     07.08.2009

   155U     07.08.2009

   156U     05.08.2009

   158U     14.08.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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
удостоверения

  7798      30.10.2009

13058     26.01.2010

13054     26.01.2010

13055     26.01.2010

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելի արտոնագրերի գործողության վերականգնման մասին

Сведения
о восстановлении действия патентов на полезные модели

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. 124U 19.02.2010 25.10.2010
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента

13 код вида документа

 A патент на изобретение

 В заключение о патентоспособности

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

45 дата публикации сведений о патенте

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название изобретения

56 источники информации 

57 реферат или формула изобретения

62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 

 данная заявка

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) 2352 (13) A
A61D 19/00

(21) AM20080148 (22) 21.08.2008
(45) 25.03.2010
(71) “Медико-биологический постобразовательный 
центр” ГНКО (AM)
(72) Наира Багдасарян (AM), Синерик Айрапе-
тян (AM)
(73) “Медико-биологический постобразова тель  ный 
центр” ГНКО, 0040, Ереван, Ачарян 31 (AM)
(54) Способ стимулирования подвижности 
пред варительно замороженной спермы бвков
(57) Изобретение относится к ветеринарии, в 
частности, к способам повышения эффективности 
искусственной инсеминации в условиях in vitro у 
домашних животных.

Заранее замороженную сперму размо-
раживают в нейтральной среде 1 мл 2.9% 
раствора лимоннокислого натрия  при температуре 
35°С и на полученный однородный раствор 
воздействуют инфразвуковой волной с частотой 
2Гц и интенсивностью в 30дБ в течение 5 
минут.

Повышается подвижность спермы после 
оттаивания.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2353 (13) A 
A61K 31/00
A61K 38/00

(21) AM20080147 (22) 21.08.2008
(45) 25.03.2010
(71) “Медико-биологический постобразовательный 
центр” ГНКО (AM)
(72) Артур Агабалян (AM), Константин Карагёзян 
(AM), Синерик Айрапетян (AM), Роберт Захарян 
(AM)
(73) “Медико-биологический постобразовательный 
центр” ГНКО, 0040, Ереван, Ачарян 31 (AM)
(54) Модифицированный РНК Поли I:C, создающий 

продолжительный синтез интерферона

(57) Модифицированный РНК Поли I:C создающий 

продолжительный синтез интерферона содержит 
Поли I:C, который образует комплекс с ионами Ca2+ 

в виде CaPi-Поли I:C при следующем соотношении: 
Поли I:C – 93-95 и Ca2+ - 5-7.

Обеспечивается продолжительный синтез 
интерферона.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2354 (13) A

B25J 11/00

(21) AM20090139 (22) 20.11.2009

(45) 25.03.2010

(71) Юрий Саркисян (AM), Армен Харатян (AM)

(72) Юрий Саркисян (AM), Армен Харатян (AM)

(73) Юрий Саркисян, 0033, Ереван, А.Аветисян, 

70, кв. 99 (AM), Армен Харатян, 2002, Ванадзор, 

пер. ул.Банаки, 4 (AM)

(54) Манипуляционное устройство

(57) Изобретение относится к машиностроению. 

Устройство представляет собой пространст-

венный механизм, содержащий стойку, ведущее 

и ведомые звенья, шатун и два схвата, один из 

которых установлен на ведущем звене, а второй- 

на ведомом звене. Ведущее звено связано с 

шатуном посредством вращательной пары, а со 

стойкой - посредством цилиндрической пары. 

Ведомое звено с шатуном и со стойкой связано 

посредством цилиндрических пар.

Упрощается конструкция устройства, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2355 (13) A 
B60Q 9/00
B60R 16/02

(21) AM20090109 (22) 04.09.2009

(45) 25.03.2010

(31)2008136952/ 11   (32) 16.09.2008 (33) RU 
(71) Нина Вахнина (RU), Сергей Уваров (RU)
(72) Нина Вахнина Сергей Уваров

(73) Нина Вахнина (RU), Сергей Уваров (RU)

(54) Усилительно-приемно-коммутационное 

устройство и система связи и громкоговорящего 
оповещения электропоезда
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(57) Изобретение относится к усилительно-
приемно-коммутационным устройствам и сис-
темам местной электропроводной связи и гром-
ко говорящего оповещения в моторвагонном 
подвижном составе.

Усилительно-приемно-коммутационное ус-
тройство содержит импульсный преобразова тель 
постоянных напряжений, вход которого соединен с 
источником питания постоянного тока, устройство 
защитного отклю чения, усилитель мощности, 
резистор, фильтр высокой частоты, усилитель 
напряжения, сое диненный с громкоговорителем 
кабины маши ниста, три управляемых ключа, 
манипулятор, микшер, элемент ИЛИ, элемент И, 
элемент НЕ. 

Система связи и громкоговорящего оповеще-
ния электропоезда содержит расположенные 
в противоположных концах состава электро-
поезда усилительно-приемно-коммутационные 
устройства, соединенные между собой линией 
опо вещения с громкоговорителями и линией связи 
с переговорными устройствами пассажиров. 

Расширяются функциональные возможности, 
повышается мобильность и оперативность об-
мена информации в направлениях  “кабина-
кабина”, “вагон-кабина”, “кабина-вагон”, а также 
обеспечивается возможность подключения к 
системе оповещения других источников речевой 
информации, 2н.п., 4 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2356 (13) A
B65D 23/00

(21) AM20090133 (22) 11.11.2009
(45) 25.03.2010
(71) Анушаван Мирзоян (AM)
(72) Анушаван Мирзоян (AM)
(73) Анушаван Мирзоян, 0012, Ереван, Комитаси 
36б, кв. 2 (AM)
(54) Горловина бутылки для напитка
(57) Изобретение относится к бутылкам, пред наз-
наченным для напитков.

Горловина бутылки для напитка закрывается 
резьбовой крышкой, состоящей из двух частей. 
При разрыве сое динения между ними одна 
часть крышки ос тается на горловине, другая 
отделяется. Отделяющаяся часть крышки состоит 
из резьбовой и стаканообразной частей. К 
горловине подсоединен патрубок.

В части соединения патрубка с горловиной 
имеется кольцеобразное углубление с сквоз-
ны ми отверстиями и конусовидное уплот-
нение. На отделяющейся части крышки с 
вну тренней стороны на границе соединения 
резьбовой и стаканообразной частей есть 
выступ, соответствующий размерам и форме 
кольцеобразного углубления на горловине, 
а на верхней части крышки – выступ, плотно 
обхватывающий патрубок.

Упрощается конструкция, понижается 
себестоимость, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2357 (13) A
C02F 1/50

(21) AM20080155 (22) 08.09.2008
(45) 25.03.2010
(71)  “Медико-биологический постобразовательный 
центр” ГНКО
(72) Синерик Айрапетян (AM), Сеед Эсоллах 
Муссави (IR) Варсик Мартиросян (AM)
(73) “Медико-биологический постобразовательный 
центр” ГНКО, 0040, Ереван, Ачарян 31 (AM)
(54) Способ очистки воды от микробов
(57) Изобретение относится к способам очистки 
воды, в частности, очистке от микроорганизмов. 

В очищаемую воду вводят пероксид водорода 
и диоксид углерода, при этом значение pH среды 
6 при температуре 15-20°C.

Повышается эффективность очистки воды.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2358 (13) A
F24J 2/06

(21) AM20090130 (22) 04.11.2009
(45) 25.03.2010
(71) Рубен Варданян (AM)
(72) Рубен Варданян (AM)
(73) Рубен Варданян, 0025, Ереван, Мясникян 
пр.7, кв.1а (AM)
(54) Концентраторный пребразователь сол-
нечной энергии (варианты)
(57) Изобретение относится к концентраторным 
преобразователям солнечной энергии и может 
быть использовано для преобразования солнеч-
ной энергии в электрическую и/или тепловую 
энергии. 
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Преобразователь имеет прикрепленные 
под разными углами на плоской поверхности, 
симметрично справа и слева от центральной оси 
фокусирующие плоские зеркала. Крайние зеркала 
обеих сторон прикреплены таким образом, что 
образуют параболическую поверхность. В фокусе 
зеркал при помощи стоек симметрично справа и 
слева от центральной оси на теплорассеивателе 
вдоль расположены фотоэлектрические полу-
проводниковые преобразователи.

При нечетном количестве зеркал правой 
и левой сторон поверхности правосторонних и 
левосторонних преобразователей соответственно 
перпендикулярны солнечным лучам, отраженным 
от правосторонних и левосторонних центральных 
зеркал.

При четном количестве зеркал правой и 
левой сторон поверхности правосторонних и 
левосторонних преобразователей соответственно 
перпендикулярны биссектрисе угла, образован-
ного солнечными лучами, отраженными от двух 
правосторонних и левосторонних центральных 
зеркал.

Увеличивается эффективность функцио-
нирования концентраторного преобразователя 
солнечной энергии, уменьшается себестоимость, 
2 н.з.п., 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2359 (13) A
G01C 21/28

(21) AM20080146 (22) 19.08.2008
(45) 25.03.2010
(71) Роберт Джиджян (IS)
(72) Роберт Джиджян (IS) Анаит Джиджян (AM), 
Гаяне Джиджян (AM)
(73) Роберт Джиджян, 52401, Израиль, Рамат Ган, 
Арое 121, кв.3 (IS)
(54) Устройство построения картины движения 
на участке дороги
(57) Изобретение относится к устройствам, 
обеспечивающим безопасность движения. 

Устройство содержит глобальную систему 
определения координат (GPS навигатор), 
радиопередатчик текущих данных движения 

данного движущегося объекта, блок приема 
радиосигналов объектов,  движущихся в 
окрестности, приемные и передающие антенны. 
Выход микропроцессора GPS навигатора под-
ключен к входу радиопередатчика текущих данных 
движения данного движущегося объекта, выход 
радиопередатчика подключен к передающей 
антенне, выход приемной антенны подключен 

к входу блока приема радиосигналов, выход 

которого подключен к входу микропроцессора 

GPS навигатора. Память микропроцессора 

содержит программы, передающие текущие 

данные движения объекта устройствам соседних 

движущихся объектов, принимающие текущие 

данные их движения и, с помощью этих данных, 
строящие картину движения объектов на участке 
дороги.

Повышается безопасность движения, 1 ил.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2360 (13) A
G01N 3/08

(21) AM20090134 (22) 13.11.2009
(45) 25.03.2010
(71) Самвел Саакян (AM)
(72) Самвел Саакян (AM)
(73) Самвел Саакян, 0010, Ереван, Юсисаин пр. 
10, кв.12 (AM)
(54) Устройство для определения прочности и 
деформации зерна зерновых культур
(57) Изобретение относится к устройствам для 
исследования прочностных свойств твердых 
материалов.

Устройство представляет собой гидрав ли-
ческий пресс, содержит механизм, оказывающий 
давление на зерно и механизм тарировки величины 
давления. Первый механизм включает неподвижный 
вертикальный стержень и установленный соосно 
со стержнем полый поршень, полость которого 
сообщается с гидравлической системой. Второй 
механизм включает манометр и индикатор, 
связанный с неподвижным стержнем.

Упрощается конструкция устройства и про-
цесс исследования, 1 ил. 

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2361 (13) A
H01H 37/00

(21) AM20080056 (22) 05.05.2008
(45) 01.10.2008
(71) Норайр Григорян (AM), Гоар Минасян (AM)
(72) Норайр Григорян (AM), Гоар Минасян (AM)
(73) Норайр Григорян, 0034, Ереван, Оганов 46/1, 
кв. 17 (AM), Гоар Минасян, 0020, Ереван, 5-ая ул. 
Вардашена 1/1 (AM)
(54) Индуктивный термодатчик
(57) Датчик содержит ферромагнитный сердеч-
ник и катушку индуктивности, установленные 
в корпусе, термочувствительный элемент. 
Ферромагнитный сердечник П-образный, его 
рабочие концы содержат выступы, направленные 
к центру сердечника и вверх. К краю одного 
из выступов, направленного к центру, прикре-
плена диэлектрическая тонкая пластина. Тер-
мочувствительный элемент установлен вне 
корпуса и охвачен выступами рабочих концов 
сердечника. Соотношение ширины рабочего за-
зора и длины термочувствительного элемента 
выбрано из соответствующего интервала. 

Обеспечиваются упрощение конструкции 
датчика, повышение удобства использования, 
увеличение точности измерения и температурного 
интервала, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2362 (13) A
H01H 37/00

(21) AM20080054 (22) 05.05.2008
(45) 01.10.2008
(71) Норайр Григорян (AM), Гоар Минасян (AM)

(72) Норайр Григорян (AM), Гоар Минасян (AM)

(73) Норайр Григорян, 0034, Ереван, Оганов 46/1, 

кв. 17 (AM), Гоар Минасян, 0020, Ереван, 5-ая ул. 

Вардашена 1/1 (AM)

(54) Способ подбора термочувствительного 
элемента для малогабаритного индуктивного 
датчика
(57) Согласно способу для заданного темпе-
ра турного минимального шага определяют 
суммарную величину геометрических размеров 
интегральных дефектов термочувствительного 
элемента и верхнюю предельную величину 
суммарной величины. Измеряют поперечный 
размер термочувствительного элемента, оп-
ределяют размер теплового расширения и 
выбирают тот элемент, который удовлетворяет 
соответствующим условиям.

Обеспечивается расширение произ вод-
ственной базы датчиков.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2363 (13) A
H01H 37/00

(21) AM20080053 (22) 05.05.2008
(45) 01.12.2008
(71) Норайр Григорян (AM), Гоар Минасян (AM)
(72) Норайр Григорян (AM), Гоар Минасян (AM)
(73) Норайр Григорян, 0034, Ереван, Оганов 46/1, 
кв. 17 (AM), Гоар Минасян, 0020, Ереван, 5-ая ул. 
Вардашена 1/1 (AM)
(54) Способ подбора термочувствительного 
элемента для индуктивного термодатчика
(57) Изобретение относится к измерительной 
технике.

Согласно способу измеряют длину термо-
чувствительного элемента, а ширину и высоту 
выбирают такой, чтобы вероятность наличия 
дефекта не превышала заданного, необходимого 
для данного случая значения.

Упрощается процесс подбора термо чувст-
вительного элемента для индуктивного тер мо-
датчика, 1ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ



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

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 или формула полезной модели

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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№ 3 
2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 188 (13) U
B24B 9/00

(21) AM20090137U (22) 18.11.2009
(45) 25.03.2010
(71) Алексан Арзуманян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM), Арутюн Поджолян 
(AM), Армен Мелконян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102,Гюмри, Гогунц 6, 
кв. 4а (AM)
(54) Станок для обработки заготовок деталей 
со сложной конфигурацией
(57) Полезная модель относится изготовлению 
ювелирных изделий, в частности к станкам для 
обработки заготовок вставок типа кабошон. 

Станок для обработки заготовок деталей 
со сложной конфигурацией содержит корпус, в 
котором размещен шлифовальный круг. Шлифо-
вальный круг закреплен на шпинделе, связанным 
с вертикальным приводным валом. Внутреняя 
поверхность корпуса имеет абразивное покрытие. 
Корпус станка связан со шпинделем посредством 
фрикционной пары внутреннего зацепления, 
а шпиндель с приводным валом связан посред-
ством шарового шарнира для обеспечения угла 
наклона относительно вертикальной оси. 

Повышается интенсивность обработки, 2 ил.
_____________________

(51) (2009)  (11) 189 (13) U
F26B 3/00

(21) AM20090121U (22) 13.10.2009
(45) 25.03.2010
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
ор га ни зация (AM)
(72) Армен Матевосян (AM), Овик Гишян (AM), 
Аида Бароян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Сушильная установка
(57) Полезная модель относится к сельскому 
хозяйству и может быть использована для сушки 
высоковлажных материалов, таких, как фрукты, 
овощи, грибы, ягоды. 

 Сушильная установка включает сушильную 
камеру, внутренние поверхности стен которой 

изготовлены из материала с зеркальной поверх-
ностью. Боковые стенки сушильной камеры 
имеют определенную наклонность, а их зеркаль-
ная поверхность волнистая.

В сушильной камере размещаются поддоны 
с высушиваемым материалом, под поддонами 
установлен датчик температуры, соединенный 
с блоком автоматического регулирования. С 
блоком автоматического регулирования соеди-
нены также задатчик критической температуры 
нагрева и вентиляторы. В верхней части сушиль-
ной установки закреплены двухслойные стекла, 
выполняющие роль концентрирующего коллек-
тора. 

Упрощается конструкция установки, умень-
шается энергоемкость, сохраняются качество и 
товарный вид высушиваемых продуктов, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 190 (13) U
G01L 1/16

(21) AM20090148U (22) 01.12.2009
(45) 25.03.2010
(71) Алексан Арзуманян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM), Стёпа Карапетян 
(AM), Серёжа Акопян (AM), Оганес Манукян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102,Гюмри, Гогунц 6, 
кв. 4а (AM)
(54) Динамометр
(57) Полезная модель относится к обработке 
металлов и может быть использована для точных 
измерений динамических нагрузок в области 
тонкой обработки материалов шпилевыми инстру-
ментами, а также силы резания.

 Динамометр содержит расположенную на 
основании и заключенную между двумя электро-
проводящими плитками пьезопленку с сигналь-
ными кабелями. Пьезопленка простирается по 
всей поверхности между двумя электропроводя-
щими плитками. Г– образный держатель, фикси-
рующий обрабатываемую заготовку, прикреплен 
к основанию и снабжён винтами.

 Сигнальные кабели, соединённые с пьезо-
пленкой установлены в проделанные в плитках 
отверстия.

Повышается точность измерений, 4 ил.
_____________________
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№ 3 
2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) (2009)  (11) 191 (13) U 
H03J 9/00
H04N 5/60

(21) AM20090142U (22) 25.11.2009
(45) 25.03.2010
(71) Мартин Ширинян (AM)
(72) Мартин Ширинян (AM), Арутюн Ширинян 
(AM), Гайк Ширинян (AM)
(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 64, 
кв.4 (AM)
(54) Система для изолированного прослушивания 
телевизионных передач
(57) Полезная модель относится к телевидению, в 
частности к звуковым системам телевизоров.

Система для изолированного прослушива-

ния телепередач состоит из телевизора с его 

функциональными узлами и пульта дистанцион-

ного управления телевизором. В корпусе теле-

визора размещен подключенный к его источнику 

питания ультракоротковолновой радиопередат-

чик со своей передающей антенной. В корпусе 

пульта дистанционного управления телевизором 

размещены функциональные кнопки, передатчик 

управляющих сигналов, громкоговоритель низкой 

мощности, источник питания, к которому подклю-

чен ультракоротковолновой радиоприемник со 

своей приемной антенной. Рабочие частоты уль-

тракоротковолнового радиопередатчика телеви-

зора и ультракоротковолнового радиоприемника 

дистанционного пульта управления телевизором 

одинаковы, а частота ультракоротковолнового 

радиопередатчика модулируется при помощи 
звукового сигнала, выходящего из гнезда звуко-
вого выхода телевизора.

 Упрощается конструкция системы, расши-
ряются его функциональные возможности, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 192 (13) U
H04W 8/00

(21) AM20090117U (22) 25.09.2009
(45) 25.03.2010
(71) Мартин Ширинян (AM)
(72) Мартин Ширинян (AM), Арутюн Ширинян (AM)
(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 64, 
кв.4 (AM)
(54) Способ распространения премируемых 
реклам через мобильные телефоны
(57) Полезная модель относится к дистанционной 
связи, в частности к распространению премируе-
мых реклам через мобильные телефоны.

Предлагается способ распространения 
реклам при помощи мобильной дистанционной 
3 G, 4 G связей или системы потокового веща-
ния Streaming, а также интернетной службы 
WAP, который учитывает пол, возраст, образо-
вание, профессию, вид занятий, предпочтения, 
интересы и ответы абонентов на высланные им 
вопросники. При правильном ответе на вопросы 
в качестве премии мобильный телефон абонента 
заряжается на определенную фиксированную 
сумму.

Повышается эффективность распростране-
ния реклам, 1 ил.4

_____________________



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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№3 
2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 225 (13) S

(21) 20090027 (22) 25.08.2009

(71) Дом Торговли Альтернатива - АНА ООО (RU)

(72) А. Прозуменщиков (RU)

(73) Дом Торговли Альтернатива - АНА ООО (RU)

(74) Р. Давтян

(54) Бутылка

(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных
 промышленных образцах

(51) 09-03 (11) 226 (13) S

(21) 20090025 (22) 15.08.2009

(71) “Талгриг” ООО (AM)

(72) Т. Григорян (AM)

(73) “Талгриг” ООО (AM)

(74) Р. Манасерян

(54) Упаковка для лаваша

(55)*

_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 3 

2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

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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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 3 

2 5 . 0 3 . 2 0 1 0

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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