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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) 2370 (13) A
A01G 15/00

(21) AM20100022 (22) 15.02.2010
(45) 25.05.2010 
(71) Սուրեն Ռոբերտի Հովսեփյան (AM)

(72) Սուրեն Ռոբերտի Հովսեփյան (AM)

(73) Սուրեն Ռոբերտի Հովսեփյան, 0014, Երևան, 

Կ.Ուլնեցու 72, բն.5 (AM)

(54) Հակակարկտային կայան

(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրո օդերևու թա-

բանության բնագավառին, մասնավորապես՝ 

մթնորորտային երևույթների վրա ակտիվ ներ-

գոր ծության և կառավարման,  կարկտի և 

մառախուղների դեմ պայքարի, նաև լրացուցիչ 

արհեստական տեղումների ստեղծման համա-

կարգերին։ 

Կայանի աշխատանքը հիմնված է մթնոլորտի 

և մթնոլորտային վտանգավոր երևույթների վրա 

ազդանյութերից, օրինակ՝ արծաթի յոդիտից 

ստացված սառցե բյուրեղների ներգործության 

վրա։

Կայանը բաղկացած է այրման խցից, ուղղորդիչ 

փողից, աշխատանքային գազը և ազդանյութը դեպի 
այրման խուց մատակարարող համակարգերից։ 
Կայանն ունի էլեկտրոնային հեռակառավարման 
համակարգ, որը կառավարում և վերահսկում է աշ-
խատանքի ողջ գործընթացը։ Վթարային և այլ ոչ 
նորմալ իրավիճակներում,  հրահանգ ստանալով 
անվտանգության ազդանշանային համակարգից, 
կառավարման համակարգը դադարեցնում է կա-
յանի աշխատանքը։ 

Բարձրացվում են աշխատանքի արդյունա-
վետությունը և հուսալիությունը, ընդլայնվում են 
կայանի ֆունկցիոնալ  հնարավորությունները,     
5 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2371 (13) A 

B01J 19/10

B01F 3/08

(21) AM20090167 (22) 29.12.2009

(45) 25.05.2010 

(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա-

կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազ մակերպություն (AM)

(72) Բորիս Սերգեյի Բալասանյան (AM), Ստեփան 
Շմավոնի Խրիստաֆորյան (AM), Դավիթ Գալուստի 
Յուրմուզյան (AM), Խաչատուր Ներսեսի Հակոբյան 
(AM), Կարո Մկրտչի Փալայան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական Ճարտարագի տա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն, 0009, Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Ջրապարաֆինայուղային էմուլսիայի ստաց-
ման անդրաձայնային եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ֆիզիկաքիմիական 
պրոցեսներին, մասնավորապես՝ անդրա ձայ-
նային տատանումների կիրառմամբ ջրա պա-
րաֆինայուղային էմուլսիաների ստացման եղա-
նակներին։

Էմուլսիայի ստացման համար չափում են 
էմուլսիայի բոլոր բաղադրամասերի պայմա-
նական մա ծուցիկության կախվածությունները 
ջերմաստիճանից։ Այդ կախվածությունների 
միջոցով որոշում են էմուլսիայի բոլոր բաղա-
դրա մասերի պայմանական մածուցիկության 
կախվածությունների գրաֆիկական պատ կեր-
ների առաջին հատման կետը։ Էմուլսացումը 
իրա կանացնում են հատման կետին համապա-
տասխանող ջերմաստիճանում։ Էմուլսացման 
գործ ընթացի ավարտից հետո էմուլսիան հո-
վացնում են մինչև սենյակի ջերմաստիճան, ապա 
4-8 րոպեի ընթացքում ջերմամշակում 80-95°C 
ջերմաստիճանում։

Բարձրացվում է էմուլսիայի կայունությունը։
_____________________

(51) (2009)  (11) 2372 (13) A
B29D 31/50

(21) AM20090026 (22) 09.10.2007
(85) 07.04.2009
(86) PCT/CN2007/002901, 09.10.2007
(87) WO2008/043277 A1, 17.04.2008
(45) 25.05.2010
(31) 60/851,827    (32) 10.10.2006   (33) US
(71) Մինգ-Տե Չեն (CN)
(72) Չուանգ-Չուան Չեն (CN)
(73) Մինգ-Տե Չեն (CN)
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(54) Կոշիկի պատրաստման հավաքովի կաղապար
(57) Հավաքովի կաղապարը ներառում է ստորին 
կաղապար, որն ունի իր վերին մասում կատարված 
խոռոչ, երկու կողմնային կաղապարներ, որոնք 
շարժական միակցված են ստորին կաղապարի 
երկու կողմերի հետ և վերին կաղապար։ Վերին 
կաղապարը հեռացման հնարավորությամբ 
տեղակայված է ստորին կաղապարի վերին մասի 
վրա։ Կողմնային կաղապարներից յուրաքանչյուրն 
իր ներքին կողմի վերին մասում ունի փորակներ։ 
Կողմնային կաղապարներից յուրաքանչյուրի 
վերին մակերևույթի վրա տեղակայված է նույն 
կաղապարի ներքին կողմի շարունակությունը 
կազմող թիթեղիկ։ Յուրաքանչյուր թիթեղիկն 
ունի փորակների մեջ մտնող ներդիրներ և իր 
ներքին կողմում արված փորվածք։ Փորվածքում 
կատարված են զարդանախշեր։ Թիթեղիկները 
կիպ հպված են վերին կաղապարի արտաքին 
մակերևույթին։

 Բացառվում է նյութի ծորումը, 5 նկ.։
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2373 (13) A
G06Q 30/00

(21) AM20090072 (22) 14.11.2007
(85) 12.06.2009
(86) PCT/CN2007/003220, 14.11.2007
(87) WO2008/058467 A1 22.05.2008

(45) 25.05.2010

(31) 60/866072    (32) 16.11.2006   (33) US

(71) Մինգ-Տե Չեն (CN)

(72) Չուանգ-Չուան Չեն (CN)

(73) Մինգ-Տե Չեն (CN)

(54) Կոշիկի արտադրման և իրացման եղանակ 

(տարբերակներ)

(57) Ըստ կոշիկի արտադրման և իրացման 

եղանակի ապահովում են համակարգիչ ունե-

ցող տեղադիրք, ընդ որում համակարգիչը ներա-

ռում է տվյալների հիմնապաշար կոշիկի նախա-

գծման համար անհրաժեշտ բնութագրերի 

բազմությամբ։ Տվյալ տեղադիրքում ստանում են 

տվյալ հիմնապաշարից ընտրված նպատակային 

բնութագրերի բազմությունը և ըստ նշված 

նպատակային բնութագրերի տվյալ տեղադիրքում 

պատրաստում են կոշիկը։ Ապահովում են կոշիկի 

չափափորձում և ավարտում են արտադրման 

գործընթացը կոշիկի ցանկալի մոդելի ստացումից 

հետո։

Ներկայացված է նաև եղանակի իրականացման 

երկրորդ տարբերակը։

Մեծացվում է կոշիկի ընտրության և իրաց-

ման հնարավորությունը սպառողի հետ փոխ-

ներգործության միջոցով, 2 նկ.։

(74) Հ. Դավթյան

_____________________



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
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 195 (13) U
A01B 23/00

(21) AM20090136U (22) 17.11.2009
(45) 25.05.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Նորիկ Ավետիսի Բազիկյան (AM), Պարգև 
Արամայիսի Տոնապետյան (AM), Արամայիս 
Մյասնիկի Եսոյան (AM), Աստղիկ Ալբերտի 
Առաքելյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային համա-
լսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա կեր-
պություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Սկավառակավոր աշխատանքային օրգան
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գյուղա-
տնտեսական մեքենաշինությանը, մասնա-
վորապես` հողի մակերևութային մշակման 
տեխնիկական միջոցներին։ Աշխատանքային 
օրգանն ունի գնդաձև սկավառակ, որի վրա 
եռակցված են սեգմենտաձև հատիչներ։ 

Նվազում է վերածածկը, ապահովվում է 
փխրեց ման հավասարաչափությունը, կրճատվում 
են էներգետիկ ծախսերը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 196 (13) U 
A43D 999/00
 G01N 33/44

(21) AM20090161U (22) 22.12.2009
(45) 25.05.2010
(71) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան (AM)
(72) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան (AM)
(73) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան, 3104, 
Գյումրի, Աբովյան 129, բն. 10 (AM)
(54) Կոշիկի սոսնձամիացքների հարակցական 
ամրության ստուգման սարք
(57) Սարքն ունի սալի վրա ամրակցված կանգնակ, 
դրա վրա տեղակայված, փորձարկվող նմուշի 
ամրակցման հանգույց, փորձարկվող նմուշի ձգման 
հանգույց, ձգման ուժը չափող և գրանցող սարքեր։ 
Փորձարկվող նմուշի ամրակցման հանգույցն 

ունի բարձակի վրա պտտման հնարավորությամբ 
տեղակայված, փորվածքներ ունեցող սկավառակ, 
սկավառակի դիրքի սևեռման զսպանակված շնիկ 
և սկավառակին ամրակցված ձող։ Ձողն ազատ 
ծայրին ունի փորձարկվող նմուշի ամրակցման 
պտուտակ։ 

Ընդլայնվում է ձգման ուժի ազդեցության 
անկյան ընդգրկույթը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 197 (13) U 
B60T 17/00
B64C 23/00

(21) AM20100005U (22) 21.01.2010
(45) 25.05.2010
(71) Երվանդ Սեֆերյան (AM), Հրանտ Սեֆերյան (AM)
(72) Երվանդ Սեֆերյան (AM), Հրանտ Սեֆերյան (AM)
(73) Երվանդ Սեֆերյան, 0061, Երևան, Ֆրունզեի 
18, բն.59 (AM), Հրանտ Սեֆերյան, 0061, Երևան, 
Ֆրունզեի 18, բն.59 (AM)
(54) Ինքնաթիռի արգելակմանը նպաստող հա-
մակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է օդա-
գնացության բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ինքնաթիռի արգելակմանը նպաստող համա-
կարգերին։ 

Ինքնաթիռի արգելակման միջոց են հան-
դիսանում նրա թևերի վրա իրականացված կա-
ռավարվող հատվածները, որոնք կարող են շրջվել 
հորիզոնական հարթության մեջ ինքնաթիռի  
շարժման ուղղությանն ուղղահայաց առանցքի 
շուրջը՝ առաջացնելով արգելակմանը նպաստող 
անհրաժեշտ առագաստայնություն։

Ապահովվում է կառուցվածքի պարզությունը 
և աշխատանքի հուսալիությունը, 
3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 198 (13) U 
B65D 85/57
B42D 3/00

(21) AM20100016U (22) 05.02.2010
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(45) 25.05.2010
(71) Նարինե Սահակյան (AM)
(72) Նարինե Սահակյան (AM)
(73) Նարինե Սահակյան (AM)
(54) Սկավառակակալ
(57) Սկավառակակալի երեսային մասը կատարված 
է հարթ պատկերի տեսքով, որի ծայրամասերն 
ամրակցված են գրքի շապիկին՝ ձևավորելով 
սկավառակակալի խոռոչը։ Սկավառակի մուտքի–
ելքի ճեղքի երկարությունը համապատասխանում 
է սկավառակի տրամագծին, իսկ սկավառակակալի 
մուտք–ելքն ուղղված է գրքի կռնակի երկարության 
նկատմամբ անկյան տակ։ 

Պարզեցվում է սկավառակակալի կառուց-
վածքը, բարձրացվում է օգտագործման հարմա-
րավետությունը, 1 նկ.։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 199 (13) U

F21S 13/00

(21) AM20100023U (22) 18.02.2010

(45) 25.05.2010

(71) Վանյա Բաղդասարյան (AM)

(72) Վանյա Բաղդասարյան (AM)

(73) Վանյա Բաղդասարյան, 0007, Երևան, Գ. 

Նժդեհի 16, բն.29 (AM)

(54) Լուսադիոդային լուսատու

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է լուսա տեխ-

նիկային։ 
Լուսատուն ունի П–աձև երկարացված իրան, 

դրա մեջ հաջորդաբար տեղակայված լուսա-
դիոդներ, որոնցից յուրաքանչյուրը բռնիչի միջոցով 
իրեն միակցված օպտիկական ոսպնյակի հետ 
առանձին ամրացված է իրանի վրա։ Լուսատուն 
ունի նաև պաշտպանիչ թիթեղ։ 

Իրանը և պաշտպանիչ թիթեղը միմյանց 
կապված են դրանցից մեկի վրա արված հակադիր 
երկայնական փորակների և մյուսի վրա արված 
համապատասխան երկայնական ելուստների 
միջոցով։ 

Պարզեցվում է լուսատուի կառուցվածքը և 
դրա պատրաստման տեխնոլոգիան, 8 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 200 (13) U 
F25B 29/00
G01N 33/44

(21) AM20090160U (22) 22.12.2009
(45) 25.05.2010
(71) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան (AM)
(72) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան (AM)
(73) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան, 3104, 
Գյումրի, Աբովյան 129, բն. 10 (AM)
(54) Կաշեգործական պատրաստվածքների 
սոսնձամիացքների ամրության ստուգման 
սարք
(57) Սարքն ունի անշարժ և շարժական սեղմիչներ 
փորձարկվող նմուշի ծայրերն ամրակցելու համար, 
շարժական սեղմիչի ձգող տարր և շարժաբեր, 
ձգման ուժը չափող և գրանցող սարքեր։ Սարքն 
ունի նաև վեցանիստ ուղղանկյուն պրիզմայաձև 
ջերմասառնարանային խցիկ, որը տեղակայված է 
սարքի աշխատանքային տիրույթում և ընդգրկում 
է սեղմիչներն ու փորձարկվող նմուշը։ Անշարժ 
սեղմիչն ամրակցված է խցիկի վերին նիստին։ 
Խցիկը ստորին նիստի վրա ունի անցք ձգող տար-
րի անց ման համար։ Խցիկի ջեռուցող և սառեցնող 
տարրերն ամրակցված են խցիկի կողմնային նիս-
տերին և միացված են համապատասխանաբար 
ջեռուցման և սառեցման աղբյուրներին։ 

Ընդլայնվում է չափումների ջերմաստիճանային 
ընդգրկույթը, 5 նկ.։

_____________________



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

14

ՄԱՍ 1

14

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 1 0

(210) 20091034 (111) 15123
(220) 28.08.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 28.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091035 (111) 15124
(220) 28.08.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 28.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. ուռուցքաբանական դեղագործական 

պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091036 (111) 15125
(220) 28.08.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 28.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. ուռուցքաբանական դեղագործական 

պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091037 (111) 15126
(220) 28.08.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 28.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(511) (510)
դաս 5. ուռուցքաբանական դեղագործական 

պատ րաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091117 (111) 15127
(220) 22.09.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 22.09.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 41. զվարճություններ և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում, այդ թվում՝ 
հասարակական, երաժշտական և(կամ) գեղար-
վեստական միջոցառումների և երեկույթների 
կազմակերպում, պլանավորում և անցկացում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090716 (111) 15128
(220) 25.06.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 25.06.2019
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչենոյ օտվետստվեն-

նոստյու «Քրաֆթ Ֆուդս Ռուս» , RU
(540) 

(511) (510)
դաս 30. կակաո, շոկոլադ, կակաո յով ըմպե  լիք-

ներ կամ շոկոլադային ըմպելիքներ և բաղադրու թյուն -
ներ դրանց պատրաստ ման հա մար. հացաթխվածք-
ներ, թխվածքաբլիթ, քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար և հրու շակեղեն, այդ թվում 
շոկոլադային հրուշակեղեն, խմոր հացի համար 
կամ փոշիներ կեքսի համար (կիսաֆաբրիկատ-
ներ), հացահատիկային արտադրանք, սառույց և 
պաղպաղակ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

15

ՄԱՍ 1

15

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 1 0

(210) 20090812 (111) 15129
(220) 14.07.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 14.07.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

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

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս, 

մսի էքստրակտներ, պահածոյացված, չորացրած 

և ջերմամշակված միրգ և բանջարեղեն, հա-

մե մունքային, բուրավետ կանաչիներ, ձու, 

կաթ նամթերք, դոնդող, մուրաբաներ, կոն ֆի-

տյուրներ, 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 հացահատիկային 

պատրաստուկներ, մակարոնեղեն, լապշա, 
հաց, թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, 
հրուշակներ, խմորեղեն, շոկո լադ, հրուշակե ղեն, 
պաղ պաղակ, սննդային սառույց, սառեցված ապ-

րանքներ, մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ, 

սոուսներ, սոուս պես տո, համեմունք. համե-

մուն  քային, բուրավետ կա նաչիներ. ամոքանք. 

մթերք ներ՝ հիմնակա նում պատրաստված վերը 

թվարկված ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 
30-րդ դասում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090901 (111) 15130
(220) 24.07.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 24.07.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, բեժ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ։

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակված միրգ և բանջարե-
ղեն. համեմունքային, բուրավետ կանաչիներ. 
ձու. կաթնամթերք. դոնդող, մուրաբաներ, կոնֆի-
տյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, կոմպոտներ. կաթ 
և կաթնային ըմպելիքներ. օգտագործման համար 
պատրաստ սննդամթերքներ՝ հիմնականում պատ-
րաստված վերը թվարկված ապրանքներից, բոլորն 
ընդգրկված 29-րդ դասում.

դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ. 
թեյ, կակաո, ըմ պելի շոկոլադ. շաքար, բրինձ, տա-
պիոկա, սագո. ալյուր, ալրային արտադրանք եւ 
հացա հա տի կային մթերքներ. հացահատիկային 
մթերք ներից պատրաստված փոքրիկ բատոններ.
մա կարոնեղեն. հաց, թխվածքաբլիթներ, գալետ-
ներ, տորթեր, կեքսեր, հրուշակներ, կարկան-
դակներ, խմորեղեն, շոկոլադ, շոկոլադային 
արտադրանք. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք, 
կոնֆետներ, սառնաշաքար. սննդային սառույց. 
պաղպաղակ. սառեցված ապրանքներ. մեղր, 
մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ. սոուս 
պեստո. համեմունք. համեմունքային, բուրավետ 
կանաչիներ. ամոքանք. օգտագործման համար 
պատրաստ սննդամթերքներ՝ հիմնականում պատ-
րաստված վերը թվարկված ապրանքներից, բոլորն 
ընդգրկված 30-րդ դասում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090979 (111) 15131
(220) 12.08.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 12.08.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(310) 8275224   (320)  01.05.2009   (330) EM



ԳՅՈՒՏԵՐ
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(540) 

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

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացրած 
և ջերմամշակված միրգ և բանջարեղեն. ձու. 
կաթնամթերք. դոնդող, մուրաբաներ, կոն ֆի-
տյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, կոմպոտներ. կաթ 
և կաթնային ըմպելիքներ. օգտագործման հա-
մար պատրաստ սննդամթերք՝ հիմնականում 
բաղկացած վերը թվարկած ապրանքներից.

դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ. թեյ, 
կակաո, ըմպելի շոկոլադ. շաքար, բրինձ, տապիոկա, 
սագո. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. 
հացահատիկային մթերքներից պատրաստ-
ված փոքրիկ բատոններ. մակարոնեղեն. հաց, 
թխված քաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, կեքսեր, 
հրուշակներ, խմորեղեն. շոկոլադ, հրուշակեղեն. 
սննդային սառույց, սառեցված աղանդեր և 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քա-
ցախ. սոուսներ. սոուս պեստո. համեմունք. ամո-
քանք. օգտագործման համար պատ րաստ սննդա-
մթերք՝ հիմնականում բաղկացած վերը թվարկած 
ապրանքներից.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090980 (111) 15132
(220) 12.08.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 12.08.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(310) 2009717257   (320) 17.07.2009   (330) RU

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ, 

կարմիր, դեղին, նարնջագույն և շագանա կա-

գույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց ված, 

չորացրած և ջերմամշակված միրգ և բանջարեղեն. 

կանաչիներ, համեմունքային, բուրավետ կամ 

խոհանոցային խոտեր՝ ընդգրկված 29-րդ դասում. 

ձու. կաթնամթերք. դոնդող, մուրաբաներ, կոմ-

պոտներ. կաթ և կաթնային հիմքով ըմպե լիք-

ներ. օգտագործման համար պատրաստ սննդա  -

մթերք՝ հիմնականում բաղկացած վերը թվարկած 

ապրանքներից.

դաս 30. սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ. 

թեյ, կակաո, շոկոլադային ըմպե լիքներ. շաքար, 

բրինձ, տապիոկա, սագո. ալյուր, ալրային 

արտադրանք և հացահատիկային մթերք-

ներ. հացահատիկային մթերքներից պատ-

րաստ ված փոքրիկ բատոններ. մակարոնեղեն. 

հացաբուլկեղեն, թխվածքաբլիթներ, գալետներ, 

տորթեր, կեքսեր, հրուշակներ, կարկանդակներ, 

ալրային հրուշակեղեն, քաղցր խմորից հրուշա-

կեղեն՝ առավելապես լցոնով. շոկոլադ, շոկոլա-

դային արտադրանք. հրուշակեղեն. շաքարային 

հրու շակեղեն, քաղցրավենիք, կոնֆետներ, 

սառնաշաքար. սննդային սառույց, պաղպաղակ, 

սառեցված աղանդեր. մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. 

քացախ. սոուսներ. սոուս պեստո. համեմունք. 

կանաչիներ, համեմունքային, բուրավետ կամ 

խոհանոցային խոտեր՝ ընդգրկված 30-րդ դասում. 

ամոքանք. օգտագործման համար պատրաստ 

սննդամթերք՝ հիմնականում բաղկացած վերը 

թվարկած ապրանքներից:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20090981 (111) 15133
(220) 12.08.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 12.08.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(310) 2009704193   (320) 04.03.2009   (330) RU
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացրած և ջերմամշակված միրգ և 
բանջարեղեն. կանաչիներ, համեմունքային, բու-
րա վետ կամ խոհանոցային խոտեր՝ ընդգրկ-
ված 29-րդ դասում. ձու. կաթնամթերք. դոնդող, 
մուրաբաներ, կոմպոտներ. կաթ և կաթնային 
հիմքով ըմպելիքներ.

դաս 30. սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ. թեյ, 
կակաո, շոկոլադային ըմպելիքներ. շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո. ալյուր, ալրային արտադրանք 
և հացահատիկային մթերքներ. հացաբուլկե-
ղեն, թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, 
կեքսեր, հրուշակներ, կարկանդակներ, ալրային 
հրուշակեղեն, քաղցր խմորից հրուշակեղեն՝ 
առա վելապես լցոնով. շոկոլադ, շոկոլադային 
արտադրանք. հրուշակեղեն. շաքարային հրու-
շակեղեն. սննդային սառույց, պաղպաղակ, սա-
ռեցված աղանդեր. մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. 
քացախ. սոուսներ. սոուս պեստո. համեմունք. 
կանաչիներ, համեմունքային, բուրավետ կամ 
խոհանոցային խոտեր՝ ընդգրկված 30-րդ դասում. 
ամոքանք. օգտագործման համար պատրաստ 
սննդամթերք՝ հիմնականում բաղկացած վերը 
թվարկած ապրանքներից, ներառյալ պիցա, 
խորտիկներ և արագ պատրաստվող սնունդ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090982 (111) 15134
(220) 12.08.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 12.08.2019
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090992 (111) 15135
(220) 13.08.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 13.08.2019
(730) ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090993 (111) 15136
(220) 13.08.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 13.08.2019
(730) ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090994 (111) 15137
(220) 13.08.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 13.08.2019
(730) ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091028 (111) 15138
(220) 27.08.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 27.08.2019
(730) Անթի Էնզ Ինք. , US
(540) 
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(511) (510)
դաս 29. մթերք, որի մեջ թաթախվում է 

ուտեստն ուտելուց առաջ.
դաս 30. սուրճ, կրենդելի հիմքով արտադրանք, 

այն է՝ բուրավետացված և քաղցրացված կրեն-
դելներ և փափուկ կրենդելներ, կրենդելով նրբ-
երշիկներ, կրենդելով պիցաներ և կրենդելով 
սենդվիչներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, կաթով 
կամ պաղպաղակով մրգային ըմպելիքներ, լիմոնադ 
և մրգային համով ըմպելիքներ.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20091030 (111) 15139
(220) 27.08.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 27.08.2019
(730) Անթի Էնզ Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 29. մթերք, որի մեջ թաթախվում է ուտեստն 

ուտելուց առաջ.
դաս 30. սուրճ, կրենդելի հիմքով արտադրանք, 

այն է` բուրավետացված և քաղցրացված 
կրենդելներ և փափուկ կրենդելներ. կրենդելով 
նրբերշիկներ, կրենդելով պիցաներ և կրենդելով 
սենդվիչներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, կաթով 
կամ պաղպաղակով մրգային ըմպելիքներ, լիմոնադ 
և մրգային համով ըմպելիքներ.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ։
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20091072 (111) 15140
(220) 09.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 09.09.2019
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային հաղոր-

դակցական և հեռահաղորդակցական սար քեր 
և սարքավորումներ. հաղորդակցական և հեռա-
հաղորդակցական սարքեր և սարքա վո րումներ. 
Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր և սար-
քավորումներ՝ բոլորը նախատեսված տվյալների 
մշակման, գրանցման, պահման, փոխանցման, 
որոնման, առբերման կամ ստացման համար. 
սարքեր և սարքավորումներ ձայնի, պատ կերների, 
տեղեկատվության և ծածկա գրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղաց   ման կամ 
վերարտադրման համար. խցիկներ. լուսա նկար-
չական սարքեր, գործիքներ և սար քա վորանք. 
պատ կերի մշակման սարքեր, գործիքներ և սար-
քա վորանք. հեռուստա տե սա յին և ռադիո սար-
քեր և սարքավորումներ. հեռա հա ղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման հա-
ղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ 
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահով  ման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. համա-
կարգիչներին կից սարքավորումներ. ծրա գրա-
վորված տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային 
սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր. հա  մա-
կարգ  չային ծրագրային ար տադրանք. տվյալների 
մագնիսական կրիչներ հանդիսացող սկավառակ-
ներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ և նախա-
պես գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալ-
ների քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող քար-
տեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույնա-
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռախո-
սա յին քարտեր. հեռախոսային վարկաքարտեր. 
վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. քարտեր էլեկ-
տրոնային խաղերի համար, որոնք նա խա տեսված 
են հեռախոսների հետ օգտագործման համար. 
CD-ROM-ներ. տվյալների մագնիսա կան, թվային 
և օպտիկական կրիչներ. մագնիսական, թվային 
և օպտիկական տվյալների գրանցման և պահման 
կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). ին-
տերնետից տրամադրվող հա մակարգչային ծրա-
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գրային արտադրանք. համակարգչային տվյալ ների 
բազաներից կամ ինտերնետից օն-լայն ռեժիմում 
տրամադրվող էլեկտրոնային հրատարակումներ 
(բեռնվող). համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառ-
յալ մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրա յին ար-
տադրանք հեռուստակոնֆերանսների, տեսա-
կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների ծա ռա-
յության մատուցման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների որոնման և 
առ բերման համար. համակարգչային ծրագրա յին 
արտադրանք դեպի տվյալների բազաներ մուտքի 
ապահովման, հեռահաղորդակցական ծառա-
յությունների մատուցման, համակարգչային ցան-
ցերի և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախ տակների համար. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից տրա-
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ-կայքերից տրամադրվող թվա-
յին երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտերնետից 
ստացված երաժշտության նվագարկման համար. 
MP3 նվագարկիչներ. համակարգչային տվյալների 
բազաներից կամ ինտերնետից կամ ինտերնե-
տային կայքերից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
լուսանկարներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային 
ֆայ  լեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ և ձայնատե  սա-
յին ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և 
սարքավորումներ. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռահսկման համար. արբանյա-
կա յին ընդունող և հաղորդող սարքեր. հեռահա-
ղոր դակցության և հեռարձակման արբանյակներ. 
ռադիոհեռախոսային փարոսներ և հեռախոսային 
կայմեր. էլեկտրական լարեր և մալուխներ. օպտի-
կական մալուխներ. դիմադրողականության լարեր. 
էլեկտրոդներ. հեռահաղորդակցական համա-
կար գեր և կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի 
տերմինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող հեռա-
խոսների համար. մուլտիմեդիա տերմինալ ներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների և 
ծառայությունների ցուցադրման և պատվիր-

ման համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային և 
ռադիո հեռախոսային սարքեր և սարքավո րում ներ. 
հեռախոսներ, շարժական հեռախոսներ և հեռա-
խոսային լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատ-
ներ. հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի 
լրացուցիչ պարագաներ. հեռախոսների հետ 
օգտա գործվող ադապտեր. հեռախոսների լից-
քավորման սարքեր. գրասեղաններին կամ 
ավտոմեքենաներում տեղակայված բարձրա-
խոսով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ օգ-
տագործման համար. ավտոմեքենաներում 
տեղադրվող հեռախոսային լսափողերի հենա-
րաններ. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և 
հեռախոսային սարքերի ու աքսեսուարների պահ-
ման և կրման համար. համակարգչայնացված 
անձնական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. 
մարտ կոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնա շա րեր. 
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքա վորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման էլեկ-
տրոնային սարքեր և սարքավորումներ. հսկման 
սարքեր և սարքավորումներ (բացառությամբ in-
vivo հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորում ներ. 
կառավարման, տեստավորման (բացառությամբ 
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական սար-
քեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա-
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. տեսա-
ֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. վերո-
հիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր:

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա-
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղոր-
դա գրությունների հավաքման և փոխանցման, 
ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու 
փոփոխ ման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկա տուի 
և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և 
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
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տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների միջ-
փոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, 
հեռուստա խանութ ու վեբ-խանութ ծրագրերի 
հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսատեքստի, 
տելետեքստի և տվյալների դիտման ծառայու-
թյուններ. մուլտիմեդիա բովանդակության 
հեռար ձակում և տեղ հասցնում էլեկտրոնային 
հաղորդակցության ցանցերի միջոցով. տեսա-
հաղորդագրությունների ծառայություն ներ. տեսա-
կոնֆերանսների ծառայություն ներ. տեսա հեռա-
խոսների ծառայություններ. տեղեկա տվության 
(ներառյալ վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրե-
րի և այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
բա զա ներին հեռահաղորդակցական միացում-
ների կամ կապուղիների տրամադրում. օգտա-
գործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի տրա-
մա դրում (պրովայդերների ծառայություն ներ). 
էլեկտրո  նային կոնֆերանսների, դիսկուսիոն 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և 
գործարկում. ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնե-
տում MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային երա-
ժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերատորների 
համար դեպի հեռահաղորդակցական ենթա-
կառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. որոն ման 
միջոցների գործարկում և տրամադրում. հեռա-
հաղորդակցական մուտքի ծառայություններ. 
հաղորդագրությունների ու պատկերների համա-
կարգչայնացված փոխանցում. հաղորդակցություն 
համակարգչի միջոցով. նորությունների գործա-
կալությունների ծառայություններ. նորությունների 
և ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար օգտա-
գործվող սարքերի, սարքավորումների, տեղա կայ-
ման սարքերի կամ մասերի վարձում, վարձույթ և 
վարձակալություն. վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, տեղեկա տվու-
թյուն և խորհրդակցություն.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա-
զոտություններ ու նախագծում. հետազոտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. հետա-
զոտական, նախագծային և զարգացման 
պրոյեկտ ների ղեկավարում. ապրանքների 
հետա զոտում, նախագծում և զարգացում. տեխ-
նի կական հետազոտություններ. համակար-
գիչների, համակարգչային ծրագրերի, համակարգ-
չային համակարգերի, համակարգչային աշխա-
տածրագրային լուծումների, տվյալների մշակման 
համա կարգերի, տվյալների կառավարման, հա-
մա  կարգչայնացված տեղեկատվության մշակ-
ման համակարգերի, հաղորդակցական ծառա-
յությունների, հաղորդակցական լուծումների, 
հաղորդակցական համակարգերի և ցանցային 
ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, նախա-
գծման և զարգացման ծառայություններ. համա-
կարգչային ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատային արտադրանքի արդիականացում 
և նախագծում. համակարգչային ներսարված 
ծրագրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցա-
յին միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության 
պատրաստում և տրամադրում. տեխնի կա-
կան խորհրդատվություն և խորհրդակ ցու թյուն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և հեռահա-
ղորդակցության ոլորտում. համակարգ չային հա-
մա կարգերի և հեռահաղորդակցական համա-
կարգերի ու սարքավորումների նախագծում և 
զար գացում. համակարգչային կառավարման 
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի, 
հեռահաղորդակցական ցանցերի և տվյալների 
փոխանցման ցանցերի գործարկման ապահո-
վում. համակարգչային օն-լայն ծառայություններ. 
օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման 
ծառայություններ. մուտքի տրամադրում դեպի 
էլեկտրոնային օն-լայն ցանց տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. ինտերնետային վեբ-էջերի հավաքման 
համար նախագծում, գծագրում և լիազորված 
գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ պատկերների 
ստեղծման ծառայություններ. տվյալների բազա-
ների, ինտրանետի և վեբ-կայքերի ստեղծում, գոր-
ծարկում և պահպանում. երրորդ անձանց վեբ-կայ-
քերի տեղակայում. համակարգչային ծրա գրա յին 
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արտադրանքի տեղակայում և պահպանում. դեպի 
համակարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. դեպի համակարգչային հայ-
տարարությունների և հաղորդագրությունների 
տախտակներ և համակարգչային ցանցեր մուտ-
քի ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ պրո վայ-
դերների (ISP) ծառայություններ. գրանցված 
դոմեն անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժական 
հեռախոսների միջոցով տրամադրվող տեքստերի, 
պատ կերների և երաժշտության գրանցման համար 
վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով 
օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվա-
կան և խորհրդատվական ծառայություններ. եղա-
նակի կանխատեսում. եղանակի մասին տեղեկա-
տվության տրամադրում. ինտերիերի նախա-

գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա-

յությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 

խորհրդատվություն:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20091076 (111) 15141
(220) 10.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 10.09.2019
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կրեմներ և քսուքներ կոսմետիկական 

նպատակների համար.

դաս 5. կրեմներ և քսուքներ բուժական 

նպատակների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091077 (111) 15142
(220) 10.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 10.09.2019
(730) Օրիոն Քորփորեյշն , FI

(540) 

(511) (510)
դաս 3. կրեմներ և քսուքներ կոսմետիկական 

նպատակների համար.
դաս 5. կրեմներ և քսուքներ բուժական 

նպատակների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091159 (111) 15143
(220) 25.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 25.09.2019
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090675 (111) 15144
(220) 17.06.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 17.06.2019
(730) «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

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

գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, 

լուցկի:
____________________
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(210) 20091059 (111) 15145
(220) 04.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 04.09.2019
(730) «Սի այ թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 9-րդ 

զանգ., Վիլնյուսի 101, բն. 7, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. տեսանյութի պատրաստում։ 

____________________

(210) 20091084 (111) 15146
(220) 11.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 11.09.2019
(730) «Դերժավա-Ս» ՓԲԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 

15, բն. 16, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. ներմուծում, մանրածախ առևտուր։ 

____________________

(210) 20091085 (111) 15147
(220) 11.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 11.09.2019
(730) «Սլավ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Շահումյան 6-

րդ փող., տուն 45, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 35. ներմուծում, մանրածախ առևտուր։ 

____________________

(210) 20091145 (111) 15148
(220) 24.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 24.09.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, 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) 20091147 (111) 15149

(220) 24.09.2009 (151) 23.03.2010

 (181) 24.09.2019

(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-

նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին, 

նարնջագույն, կապույտ, դարչնագույն և սպի-

տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 30. սուֆլե։ 
____________________
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(210) 20091148 (111) 15150
(220) 24.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 24.09.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540) 

(526) Բացի «CONFI GUGGI» բառակա պակ ցու-
թյունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 30. կարամել։ 

____________________

(210) 20091149 (111) 15151
(220) 24.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 24.09.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, 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) 20091150 (111) 15152
(220) 24.09.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 24.09.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, 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. 
սառույց։

____________________

(210) 20091191 (111) 15153
(220) 05.10.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 05.10.2019
(730) Ավագյան Համլետ Գագիկի, ք. Սևան, Չա-

րենցի 236, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 29. պտուղ-բանջարեղենային պահա-

ծոներ։ 
____________________

(210) 20091305 (111) 15154
(220) 27.10.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 27.10.2019
(730) «Արարատ վալի քանթրի քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, 

Գ.Չաուշի 50, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. հացահատիկային մթերքներ, հաց։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

24

ՄԱՍ 1

24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 1 0

(210) 20091307 (111) 15155
(220) 27.10.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 27.10.2019
(730) «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 

Գևորգ Չաուշի 50, AM
(540) 

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20091308 (111) 15156
(220) 27.10.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 27.10.2019
(730) «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 

Գևորգ Չաուշի 50, AM
(540) 

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20091479 (111) 15157
(220) 19.11.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 19.11.2019
(730) «Վիպ ավտո» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 

314, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք. 

դաս 37. ավտոտեխսպասարկում.
դաս 39. տաքսի ծառայություն։ 

____________________

(210) 20091599 (111) 15158
(220) 11.12.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 11.12.2019
(730) «Սոնագրո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան փող., 

18/9, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, բեժ և սև 
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, խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, քացախ, 
սոուսներ, համեմունք, սառույց.

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

____________________

(210) 20091600 (111) 15159
(220) 11.12.2009 (151) 23.03.2010
 (181) 11.12.2019
(730) «Սոնագրո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան փող., 

18/9, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու շա կեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ, մեղր, խմո րիչներ, 
հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, քացախ, 
սոուսներ, համեմունք, սառույց.

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

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 1 0

(210) 20091232 (111) 15160
(220) 12.10.2009 (151) 30.03.2010
 (181) 12.10.2019
(730) «Այգեզարդի գինու– կոնյակի գործարան» 

ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM
(540) 

(526) Բացի “LEGEND” բառից մնացած բոլոր 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն, 

սև, ոսկեգույն, բրոնզագույն և դեղին գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։ 

____________________

(210) 20091233 (111) 15161
(220) 12.10.2009 (151) 30.03.2010
 (181) 12.10.2019
(730) «Այգեզարդի գինու– կոնյակի գործարան» 

ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM
(540) 

(526) Բացի “LEGEND” բառից մնացած բոլոր 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն, 

սև, ոսկեգույն, բրոնզագույն և դեղին գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։ 

____________________

(210) 20091234 (111) 15162

(220) 12.10.2009 (151) 30.03.2010

 (181) 12.10.2019

(730) «Այգեզարդի գինու– կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM

(540) 

(526) Բացի “LEGEND” բառից մնացած բոլոր 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակա-

գույն, սև, ոսկեգույն և դեղին գունային հա-

մակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։ 

____________________

(210) 20091482 (111) 15163

(220) 19.11.2009 (151) 30.03.2010

 (181) 19.11.2019

(730) «Բաղդադ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 41, 

բն.1, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 
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(540) 

(511) (510)
դաս 35. խանութներ, ավտոպահեստամա-

սերի վաճառք, ավտոմեքենաների ներմուծում և 
վաճառք.

դաս 36. անշարժ գույքի գնահատում, առք 
ու վաճառք.

դաս 37. շինարարություն.
դաս 42. շենքերի արտաքին և ներքին դի-

զայն.
 դաս 43. ռեստորաններ, սրճարաններ։ 

____________________

(210) 20100087 (111) 15164
(220) 25.01.2010 (151) 30.03.2010
 (181) 25.01.2020
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20100126 (111) 15165
(220) 04.02.2010 (151) 30.03.2010
 (181) 04.02.2020
(730) «Նարիենա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 38, 

բն.12, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 36. գրավատների ծառայությունններ։ 

____________________

(210) 20090559 (111) 15166
(220) 15.05.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 15.05.2019
(730) «Երամար» ՍՊԸ, Երևան, Փափազյան 16բ, 

բն. 7, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 18. կաշվե դրամապանակներ, պայու-

սակներ և աքսեսուարներ։

____________________

(210) 20090705 (111) 15167

(220) 23.06.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 23.06.2019
(730) «Էյ Էլ Էյ» ՍՊԸ, Վանաձոր, Տարոնի 4, թիվ 

47 դ-2, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. հաշվապահություն.
դաս 45. իրավաբանություն:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 
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(210) 20090975 (111) 15168
(220) 12.08.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 12.08.2019
(730) «Գենարգո» ՍՊԸ, Երևան, Խնկո Ապոր 13, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս. 42. նախագծում շինարարության բնա-

գավառում, նախահաշվի կազմում։ 
____________________

(210) 20091151 (111) 15169
(220) 24.09.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 24.09.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, 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) 20091152 (111) 15170
(220) 24.09.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 24.09.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, 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) 20091153 (111) 15171
(220) 24.09.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 24.09.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, 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. 
սառույց։

____________________

(210) 20091154 (111) 15172

(220) 24.09.2009 (151) 31.03.2010

 (181) 24.09.2019

(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, 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։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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2 5 . 0 5 . 2 0 1 0

(210) 20091155 (111) 15173
(220) 25.09.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 25.09.2019
(730) «Ադամիում» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց փ. 

21/3 շ., բն. 19, AM
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց ված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բան-
ջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
մսամթերք։ 

____________________

(210) 20091186 (111) 15174
(220) 02.10.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 02.10.2019
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 

խճուղի 25, AM
(540) 

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

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելու արդյու նաբե  րական 
և գիտական նպատակներով, լուսանկարչու-
թյան, գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառաբուծության մեջ. չմշակված սին թետիկ 
խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարար-
տանյութեր. կրակմարող բաղադրություններ. քի-
միական նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի պա-
հածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող 
նյութեր արդյունաբերական նպատակներով 
օգտա գործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ՝ գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպա գրության 
համար.

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

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանս պորտային 
մի ջոց ների համար նախա տեսվածների). կցոր դիչ-
ներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման տար-
րեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.

 դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. առևտրի ավտոմատներ և 
կանխավճարով աշխատող ապարատների մե-
խա նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սա-
ռեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս-
բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մաս-
նակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծ-
ման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա 
ճկուն խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շար ժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

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

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

____________________

(210) 20091447 (111) 15175
(220) 09.11.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 09.11.2019
(730) «Դալմա ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Վ.Սարգսյան 

26/1, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին, 

նարնջա գույն, մոխրագույն և սև գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-

ծառ նություններ. անշարժ գույքի վարձա կա-

լության տրամադրում։ 
____________________

(210) 20091448 (111) 15176
(220) 09.11.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 09.11.2019
(730) «Դալմա ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Վ.Սարգսյան 

26/1, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին, 
նարնջա գույն, մոխրագույն և սև գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-

ծառնություններ. անշարժ գույքի վարձա կալության 
տրամադրում։

____________________

(210) 20091449 (111) 15177
(220) 09.11.2009 (151) 31.03.2010
 (181) 09.11.2019
(730) «Դալմա ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Վ.Սարգսյան 

26/1, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին, 
նարնջագույն, մոխրագույն և սև գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-

նություններ. անշարժ գույքի վարձակալության 
տրա մադրում։

____________________
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(210) 20100010 (111) 15178
(220) 12.01.2010 (151) 31.03.2010
 (181) 12.01.2020
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(540) 

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

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

գարեջրի)։
____________________

(210) 20100052 (111) 15179
(220) 20.01.2010 (151) 31.03.2010
 (181) 20.01.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լևոն Հովհաննիսյան, 

Երևան, Շերամի 71, բն.35, AM
(540) 

(526) “NEW COLLECTION” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 25. հագուստ.
դաս 35. հագուստի խանութ (առևտուր): 

____________________

(210) 20100053 (111) 15180
(220) 20.01.2010 (151) 31.03.2010
 (181) 20.01.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լևոն Հովհաննիսյան, 

Երևան, Շերամի 71, բն.35, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 25. հագուստ.
դաս 35. հագուստի խանութ (առևտուր): 

____________________

(210) 20100209 (111) 15181
(220) 18.02.2010 (151) 31.03.2010
 (181) 18.02.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էմիլ Զաքարյան, 

Երևան, Լուկաշինի 6-րդ շենք, բն. 29, AM
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(540) 

(526) “ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ” և “SUPERMARKET” 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20090682 (111) 15182
(220) 19.06.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 19.06.2019
(730) «Սեդալգո» ՍՊԸ, Արտաշատ, Մյասնիկյան 

134, AM

(540) 

(526) “BREAD IMPROVERER” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 30. հացամթերքի բարելավիչ: 

____________________

(210) 20090737 (111) 15183
(220) 30.06.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 30.06.2019
(730) «Վենտուս սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Վար-

դանանց 24, բն. 30, AM
(540) 

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

գործարարության ասպարեզում, վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում, 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20090848 (111) 15184
(220) 21.07.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 21.07.2019
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ , US
(540) 

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

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտներ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճար-
պեր, պատրաստի ուտեստներ, բաղկացած հիմ-
նա կանում կարտոֆիլից, ընկույզից, ընկուզային 
մթերքներից, սերմերից, մրգային կամ այլ բուսական 
նյութերից կամ դրանց համակցություններից, 
ներառյալ կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի խրթ-
խրթան կտորներ, տավարի մսից ուտեստներ, 
ուտեստներ սոյայից.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ-
յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու-
շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց, պատրաստի ուտեստներ, 
բաղկացած հիմնականում հատիկաբույսերից, 
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հացահատիկային բույսերից, եգիպտացորենից, 
ձավարեղենից, այլ բուսական նյութերից կամ 
դրանց համակցություններից, ներառյալ եգիպ տա-
ցորենի չիպսեր “տորտիլա” չիպսեր (մեքսիկական 
ձևով չիպսեր), պիտա լավաշի տեսակից չիպսեր, 
բրնձի չիպսեր, բրինձի կեքսեր և տորթեր, բրնձի 
կրեկերներ, պրետցելներ (չոր ոլորաբլիթներ), 
ադիբուդի, պատ րաստի ուտեստ ների համար 
սոուսներ, սլասաներ (մեքսիկական սոուսներ), 
խորտիկների հավա քածոներ, կրուա սաններ, 
հացաբուլկեղեն, հացի մթերքներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091090 (111) 15185
(220) 16.09.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 16.09.2019
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, 

Ինք. , US
(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 ճար-
պեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ յուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, մասնավորա-
պես՝ սենդվիչներ. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո րիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (հա-
մեմունք). համեմունք. սառույց։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091091 (111) 15186
(220) 16.09.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 16.09.2019
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, 

Ինք., US
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, 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. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
մասնավորապես՝ սենդվիչներ. հրուշակեղեն և 
քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091157 (111) 15187
(220) 25.09.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 25.09.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ամալյա Մնացա-

կանյան, Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թաղ, 37ա 
շենք, բն. 8, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 40. դրոշմանշում, փորագրություն, 

ֆոտոփորագրություն, նկարների տպում, ներառյալ 

բառերի և թվերի տպումը, ասեղնագործություն, 

ապակիների ներկում ծածկապատման միջոցով.

 դաս 42. գեղարվեստական դիզայն, ինտե-

րիերի ձևավորում, ցուցափեղկերի ձևավորում, 

ծա ռա յություններ արդյունաբերական էսթետիկայի 

բնագավառում։

(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20091158 (111) 15188
(220) 25.09.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 25.09.2019
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ամալյա Մնացա-
կանյան, Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թաղ, 37ա 
շենք, բն. 8, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 40. դրոշմանշում, փորագրություն, ֆոտո-

փորագրություն, նկարների տպում, ներառ յալ 
բառերի և թվերի տպումը, ասեղնագործություն, 
ապակիների ներկում ծածկապատման միջոցով.

դաս 42. գեղարվեստական դիզայն, ինտերիերի 
ձևավորում, ցուցափեղկերի ձևավորում, ծառա-
յություններ արդյունաբերական էսթետիկայի բնա-
գավառում։
(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20091245 (111) 15189
(220) 13.10.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 13.10.2019
(730) «Ֆինլեգալ կոնսալտ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

ք. Արտաշատ, Ս.Հակոբյանի 144, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա պույտ, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 45. իրավաբանական խորհրդա-

տվություն։ 
____________________

(210) 20091316 (111) 15190
(220) 29.10.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 29.10.2019
(730) «Երևանի կապի միջոցների գիտահետա-

զոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ, Երևան, Ձո-
րափի 26, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 9. հեռահաղորդակներ և ռադիո հա-

ղորդակներ, փոքր ավտոմատ հեռախոսային 
կայան,  ռադիոկապի հատուկ  միջոցներ 
և հանգույցներ, ինֆորմացիոն գովազդային 
համակարգեր, ինֆորմացիոն ապահովության 
համկարգեր, համակարգչային ծրագրային փա-
թեթ ներ, ֆունկցիոնալ միկրոէլեկտրոնիկայի 
էլեմենտներ, տարբեր էլեկտրոնային սարքեր.

դաս 41. տտ (տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների) և հեռահաղորդակցության ոլորտում 
մասնագետների ուսուցում։ 

____________________

(210) 20091328 (111) 15191
(220) 30.10.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 30.10.2019
(730) «Կանցլայն» ՍՊԸ, Երևան, Ջրաշատ 9, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________
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(210) 20091586 (111) 15192
(220) 09.12.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 09.12.2019
(730) «Եվրոթերմ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 15ա, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

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

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

____________________

(210) 20091597 (111) 15193
(220) 11.12.2009 (151) 08.04.2010
 (181) 11.12.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

գարեջրի).
դաս 35.գովազդ, գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում, վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում, 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20100185 (111) 15194
(220) 11.02.2010 (151) 08.04.2010
 (181) 11.02.2020
(730) «Ջոմանա» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 54, AM
(540) 

(526) Բացի “ANATA” բառից մնացած բոլոր 
գրառում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20090310 (111) 15195
(220) 19.03.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 19.03.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 

ար տադրանք անձնական օգտագործման համար, 

դեղերով չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ, 

դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 

անձնական օգտագործման համար. մարմնի 

օճառ ներ և մաքրող միջոցներ. արևայրուքի հա-

մար նախատեսված միջոցներ. եթերային յու-

ղեր անձնական օգտագործման համար. մազերի 

խնամքի միջոցներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090655 (111) 15196

(220) 11.06.2009 (151) 09.04.2010

 (181) 11.06.2019

(730) Փրիսիժն Ֆրենչայզինգ ԼԼՔ (Վիրջինիա 

նահանգի սահմանափակ պատասխա նա-

տվությամբ , US
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(540) 

(526) “AUTO CARE” բառակապակցությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 37. մեքենաների և շարժական միջոց-

ների կարգաբերում, կարգավորում, յուղում, վերա-
նորոգում և սպասարկում. ավտոմեքենաների 
օդի լավորակման ավտոմատ համակարգերի և 
լու սավորման համակարգերի վերանորոգում և 
սպասարկում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090732 (111) 15197
(220) 29.06.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 29.06.2019
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, 

US
(540) 

(526) «PHILADELPHIA» անվանումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հո վում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
զվարճությունների և դաստիարակության 
(կրթու թյան, ուսուցման) ծառայություններ՝ 
բաս  կետբոլի վերաբերյալ մշտական (կանո-
նովոր) հեռուստատեսային և ռադիո ծրագրերի, 
բասկետբոլային կենդանի խաղերի, ցուցա-
դրում ների և ցուցահանդեսների կազ մա կեր-

պում և անցկացում. բասկետբոլային խաղերի, 
բասկետբոլային մրցումների մասին ռադիո և 
հեռուս տատեսային հաղորդումների և բասկետ-
բոլին վերաբերող ծրագրերի պատրաստում և 
տարածում. բասկետբոլային մարզական կեն-
տրոնների և ճամբարների, մարզիչների համար 
մար զական կենտրոնների և ճամբարների, աջակ-
ցող պարային խմբերի համար մարզական կենտրոն-
ների և ճամբարների կազմակերպում և բարեկար-
գում, ինչպես նաև բասկետբոլային խաղերի և 
մրցումների կազմակերպում և անցկացում. բաս-
կետբոլային խաղերում և բասկետբոլին վերա-
բերող ցուցահանդեսներում, սեմինարներում, 
մար զական կենտրոններում, ճամբարներում, 
գո վազդային ակցիաներում և այլ նմանա տիպ 
միջոցառումներում, մրցումներում և երեկոնե րում 
անցկացվող զվարճությունների ծառայություն-
ներ, հատկապես զգեստավորված խմբերի և 
(կամ) աջակցող պարային խմբերի ելույթներ. 
երկրպա գուների ակումբներ. զվարճությունների 
ծառայություններ, մասնավորապես, բասկետ-
բոլի բնագավառում հեռուստատեսային և ինտեր-
ակտիվ հեռուստատեսային ամենահե տա  քրքիր 
և կարևոր ծրագրերի, տեսագրումների, հոս-
քա յին տեսագրումների, ինտերակտիվ տեսա-
ծրա գրերի ամենահետաքրքիր և կարևոր 
հատ   ված ների ընտրության, ռադիոծրագրերի, 
ռադիո հաղորդումների ամենահետաքրքիր 
և կարևոր հատվածների և ձայնագրում   ների 
տես  քով մուլտիմեդիային նյութերի ցան  ցային 
կայքի տրամադրում. բասկետբոլի վերաբերյալ 
վիճակագրական տվյալների, տարաբնույթ (ընդհա-
նուր) տվյալների և վիկտորինաների տեսքով նո-
րությունների և տեղեկատվության տրա մա-
դրում. չբեռնվող խաղերի, մասնավորապես, հա-
մա կարգչային խաղերի, տեսախաղերի, ինտե-
րակտիվ տեսախաղերի, հմտությունը զար գաց-
նող ակտիվ խաղերի, արկադային խա ղերի, 
մեծահասակների և երեխաների խմբակային 
խաղերի, սեղանի խաղերի, գլուխկոտրուկ խա-
ղերի և տարաբնույթ թեմատիկայով խաղերի, 
խաղեր-վիկտորինաների օն–լայն տրա մա դրում. 
Էլեկտրոնային հրատարակչական ծա ռա յություն-
ներ, մասնավորապես, բասկետբոլին վերաբերող 
ամսագրերի, ուղեցույցների, տեղեկագրերի, 
գունազարդման համար գրքերի, սպորտային 
խաղերի ցուցակների օն–լայն հրատարակում 
ինտերնետով. բասկետբոլի բնագավառում հա-
մա կարգչային տվյալների բազաների օն–լայն 
տրամադրում:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090748 (111) 15198
(220) 03.07.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 03.07.2019
(730) Բիոմարին Ֆարմասյութիքլ Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ, 

ներառյալ ժառանգական հիվանդությունների և 
խախտումների, նյութափոխանակության հիվան-
դությունների և խախտումների բուժման համար 
դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090825 (111) 15199
(220) 16.07.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 16.07.2019
(730) Ռ ընդ Ա Բեյլի ընդ Քո , IE
(540) 

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

գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090919 (111) 15200
(220) 30.07.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 30.07.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

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

____________________

(210) 20090950 (111) 15201
(220) 05.08.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 05.08.2019
(730) ԷմՔեյ Թրենդ Քո., ԼԹԴ. , KR
(540) 

(511) (510)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090951 (111) 15202
(220) 05.08.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 05.08.2019
(730) ԷմՔեյ Թրենդ Քո., ԼԹԴ. , KR
(540) 

(511) (510)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090952 (111) 15203
(220) 05.08.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 05.08.2019
(730) ԷմՔեյ Թրենդ Քո., ԼԹԴ. , KR
(540) 

(511) (510)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090968 (111) 15204
(220) 11.08.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 11.08.2019
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 

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

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

____________________
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(210) 20091043 (111) 15205
(220) 31.08.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 31.08.2019
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ , CH
(540) 

(526) “PLATINUM” բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

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

գարեջրի). թորած սպիրտային խմիչքներ. ռոմ. 
տեկիլա. գինիներ. լիկյորներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091046 (111) 15206
(220) 01.09.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 01.09.2019
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ , CH
(540) 

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

գարեջրի). թորած սպիրտային խմիչքներ. ռոմ. 
տեկիլա. գինիներ. լիկյորներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091054 (111) 15207
(220) 02.09.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 02.09.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 

նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա կան 

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, հերբիցիդ-
ներ, այդ թվում դեղագործական արտադրանք 
ժառանգաբանական խախտումների բուժման 
համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091078 (111) 15208
(220) 10.09.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 10.09.2019
(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմի-

թիդ , CH
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ մանուշա-
կագույն, մուգ մոխրագույն, մուգ բորդո և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20091079 (111) 15209
(220) 10.09.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 10.09.2019
(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) 

Լիմիթիդ , CH
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն, 
մոխրագույն, սպիտակ, մուգ բորդո գունային 
համակցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20091080 (111) 15210
(220) 10.09.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 10.09.2019
(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) 

Լիմիթիդ , CH
(540) 

(526) «MENTHE» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց կանաչ, երկնա-
գույն, սպիտակ, մոխրագույն, մուգ բորդո 
գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, 

սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, 
լուցկի։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20091228 (111) 15211
(220) 09.10.2009 (151) 09.04.2010
 (181) 09.10.2019
(730) Մեգասել Ինթերնեշնլ Քամփնի Լիմիթիդ, TH

(540) 

(511) (510)
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակային մարտ-

կոցներ ավտոմեքենաների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090180 (111) 15212
(220) 20.02.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 20.02.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տաթևիկ Սիմոնյան, 

Վանաձոր, Նժդեհի 9/36, AM
(540) 

(526) «ՈԻՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» բառակա-
պակ ցությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է ծիրանագույն, բաց 
վարդագույն, մոխրագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 41. օտար լեզուների ուսուցում։

____________________

(210) 20090689 (111) 15213
(220) 19.06.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 19.06.2019
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(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 
22, AM

(540) 

(526) Բացի «ՄԱՐԿՈ ՊՈԼՈ» և «MARCO POLO» 
անուններից մանացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

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

(511) (510)
դաս 33. գինի:

____________________

(210) 20091047 (111) 15214
(220) 02.09.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 02.09.2019
(730) «Ոսկե լումա» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 

51/2, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ նու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ։

____________________

(210) 20091183 (111) 15215
(220) 02.10.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 02.10.2019
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 

3-րդ նրբ., 62, AM
(540) 

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

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։ 

____________________

(210) 20091184 (111) 15216
(220) 02.10.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 02.10.2019
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 

3-րդ նրբ., 62, AM
(540) 

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

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։ 

____________________

(210) 20091185 (111) 15217

(220) 02.10.2009 (151) 12.04.2010

 (181) 02.10.2019

(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 
3-րդ նրբ., 62, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 

և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 

պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

____________________
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(210) 20091258 (111) 15218
(220) 15.10.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 15.10.2019
(730) «Ալ համռա ռիել իսթեյթ» ՍՊԸ, Երևան, 

Մաշտոցի 43, բն. 4, AM
(540) 

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ։

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

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

վո րումների տեղակայում։ 
____________________

(210) 20091259 (111) 15219
(220) 15.10.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 15.10.2019
(730) «Ալ համռա ռիել իսթեյթ» ՍՊԸ, Երևան, 

Մաշտոցի 43, բն. 4, AM
(540) 

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

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

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

րումների տեղակայում։ 
____________________

(210) 20091260 (111) 15220
(220) 15.10.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 15.10.2019
(730) «Ալ համռա ռիել իսթեյթ» ՍՊԸ, Երևան, 

Մաշտոցի 43, բն. 4, AM

(540) 

(526) «RESIDENTIAL COMPLEX» և «DEVELOPED 
BY AL HAMRA REAL ESTATE ARMENIA» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն։

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

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

վորումների տեղակայում։ 
____________________

(210) 20091424 (111) 15221
(220) 05.11.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 05.11.2019
(730) «Ինվեսթմընթ մեդիա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 

Դավիթաշեն, 1-ին թաղ., 46 շ, բն. 21, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թերթեր. ամսագրեր. տպագրական 

արտադրանք, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա սե րում։ 
____________________

(210) 20091425 (111) 15222
(220) 05.11.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 05.11.2019
(730) «Ինվեսթմընթ մեդիա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 

Դավիթաշեն, 1-ին թաղ., 46 շ, բն. 21, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թերթեր. ամսագրեր. տպագրական 

արտադրանք, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում։ 
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  5482  24.12.2019  «Ապավեն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Աբելյան 6/1, AM

  5544  20.04.2020  «Ռաստր գործարան» ԲԲԸ, Վաղարշապատ, Զվարթնոց 

      թաղամաս,  AM

   5790  16.03.2020  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 

   5809  28.03.2020  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

   5823      13.04.2020  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   5825  28.04.2020  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

   5857  22.05.2020  ՕԱՕ «Նիժֆարմ», RU

   5878  15.06.2020  ՕԱՕ «Նիժֆարմ», RU

   5915  29.03.2020  Վան Նելե Տաբակ Նեդերլանդ ԲՎ, NL

   5920  21.06.2020  ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

   5921  21.06.2020  ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

   5922  21.06.2020  ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

   5923  21.06.2020  ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB 

   6164  11.08.2020  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6166  15.08.2020  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6168  28.08.2020  ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

   6181  28.07.2020  ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

   6235  13.10.2020  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6236  18.10.2020  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6237  02.11.2020  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6241  24.11.2020  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6242  01.12.2020  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6245  05.12.2020  Մարս Դրինքս ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

   6246    20.12.2020     Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6291  24.11.2020  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US 

   6553  28.09.2020  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

   7054  17.10.2020  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G 15/00 2370 A 

B01F 3/08 2371 A

B01J 19/10 2371 A

B29D 31/50 2372 A

G06Q 30/00 2373 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի 
համարը

Номер  
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 23/00  195 U
A43D 999/00  196 U
B42D 3/00  198 U

B60T 17/00 197 U

B64C 23/00 197 U

B65D 85/57 198 U

F21S 13/00 199 U

F25B 29/00 200 U

G01N 33/44 196 U

G01N 33/44 200 U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  958

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8045

73 (1) Զիջող  Մուլ Չանդ Մալու

MUL CHAND MALU, 3909, Gali Barna, Sadar Thana 
Road, Delhi-110006, India, IN

73 (2) Ստացող   Կաանե Ամերիքն Ինթերնեշնլ 
Թբեքոու Քո. Լթդ.

 KAANE AMERICAN INTERNATIONAL TOBACCO 
CO. LTD., P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 
United Arab Emirates, AE

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           26.03.2010
_____________________

Գրանցում No  959

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No    8037, 8038, 8312

73 (1) Զիջող Մուլ Չանդ Մալու

MUL CHAND MALU, 3909, Gali Barna, Sadar Thana 
Road, Delhi-110006, India, IN

73 (2) Ստացող   Կաանե Ամերիքն Ինթերնեշնլ 
Թբեքոու Քո. Լթդ.

KAANE AMERICAN INTERNATIONAL TOBACCO 
CO. LTD., P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 
United Arab Emirates, AE

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          26.03.2010
_____________________

 

Գրանցում No 960

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No   1733, 1734, 1735

73 (1) Զիջող  Ֆիատ Ս.պ.Ա.

FIAT S.p.A., Via Nizza 250, 10126 Torino, Italy, IT

73 (2) Ստացող   Ֆիատ Գրուփ Մարքեթինգ ընդ 

Քորփորեյթ Քոմյունիքեյշն 

FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE 

COMMUNICATION S.p.A.,Via Nizza 250, 10126 

Torino, Italy, IT

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           31.03.2010
_____________________

Գրանցում No  961

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 1634

73 (1) Զիջող    Չիվաս Բրադրզ Պերնո Ռիկար 
Լիմիթիդ

CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD LIMITED, 
111/113 Renfrew Road, Paisley PA3, 4DY, 

Scotland, GB

73 (2) Ստացող   Չիվաս Հոլդինգզ (ԱյՓի) Լիմիթիդ

CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED,111-113 Renfrew 
Road, Paisley PA3, 4DY, Scotland, GB

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի  

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          06.04.2010
_____________________
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Գրանցում No  962

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 12379

73 (1) Զիջող    «Պի Ար պրինտ» ՍՊԸ,

Կոտայքի մարզ, գյուղ Առինջ, AM

73 (2) Ստացող    Արթուր Զաքարյան

ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 15, բն. 72, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          06.04.2010
_____________________

Գրանցում No  963

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No   9477, 12538, 12539

73 (1) Զիջող Արսորտա-ալկո» ՍՊԸ,

ք. Երևան, Կոմիտասի 56, բն. 103, AM

73 (2) Ստացող    «Հոկտեմբերյանի կոնյակի գոր-
ծարան» ՓԲԸ,  Արմավիրի մարզ, գյուղ Այգևան, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          10.04.2010

_____________________

Գրանցում No 964

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 14630

73 (1) Զիջող   Վահե Մանուկյան

ք. Երևան, Մյասնիկյան պող. 45 տուն, AM

73 (2) Ստացող   Կարինե Մխիթարյան

ք. Երևան, Գայի պող. 4շ., 92 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                         15.04.2010
_____________________

Գրանցում No   965

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 3677, 6891, 7624, 12574

73 (1) Լիցենզատու Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ.

HAYAT KIMYA SANAYI A.S., Altunizade, Mahir Iz 
Cad.։ 23 Uskudar, Istanbul, TR

73 (2) Լիցենզառու   «Ավեբին Փաք» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արին Բերդի 5/5, AM

Փոխանցվող իրավունքները     ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը          ապրանքային 

 նշանների գործողության ժամկետի 

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                         16.04.2010
_____________________

Գրանցում No  966

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 13149

73 (1) Զիջող    «Սինոփսիս Արմենիա» ՓԲԸ,

ք. Երևան, Արշակունյանց 41, AM

73 (2) Ստացող   Սինոփսիս, Ինք.

SYNOPSYS, INC., 700 East Middlefield Road, 
Mountain View, CA 94043, USA, US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           21.04.2010 
_____________________

Գրանցում No  967

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 14978

73 (1) Զիջող    «Ջենեռոզո» ՍՊԸ,

Եղվարդ, Չարենցի 152, AM

73 (2) Ստացող    «Ջենեռոզա» ՍՊԸ,

Եղվարդ, Շիրակի 8/35, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           22.04.2010
_____________________
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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 

2097  06.07.2009

2187  16.10.2009

2216  14.10.2009

2226  07.10.2009

2238  25.09.2009

2248 24.09.2009

2249 24.09.2009

2251 24.09.2009

2267 03.10.2009

2268 03.10.2009

2270 30.09.2009

2271 21.10.2009

2272 26.09.2009

2334 07.10.2009

2348 23.09.2009

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)

  48U  16.10.2009
151U  08.10.2009
152U  07.10.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության

 վաղաժամկետ դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

  99S  11.10.2009
100S  01.10.2009
119S  11.10.2009
120S  01.10.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента

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

11382       15.04.2010

13804                23.04.2010

14872                30.04.2010
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրի գործողության վերականգնման մասին

Сведения
о восстановлении действия патента 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. 127U  17.05.2010. 17.05.2010.

Ուղղում

Поправка

2009թ. 10 պաշտոնական տեղեկագրի «Գյուտեր» բաժնում  2326 արտոնագրի հայերեն ռեֆերատում 
երկրորդ պարբերությունում «նվազում է սալի ծավալը» արտահայտության փոխարեն պետք է լինի՝ 
«նվազում է սալի զանգվածը» արտահայտությունը։

2009թ. 10 պաշտոնական տեղեկագրի “Գյուտեր” բաժնում  2326 արտոնագրի ռուսերեն ռեֆերատում 
երկրորդ պարբերությունում «уменьшается объём плиты» արտահայտության փոխարեն պետք է լինի՝ 
«уменьшается масса плиты» արտահայտությունը։

В разделе “Изобретения” официального бюллетеня 10 2009 г. во втором абзаце реферата на 
русском языке патента  2326 вместо выражения «уменьшается объём плиты» должно быть выражение 
«уменьшается масса плиты».
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Լրացում
ՀՀ արտոնագրային հավատարմատարների ցուցակում

Սարգիս Կնյազյան 
Միայն ապրանքային նշաններ
0070, Երևան
Ալեք Մանուկյան 9, սենյակ 114
Հեռախոս` (374-10) 512-246, (374-55) 562-512
Ֆաքս` (374-10) 512-247
Էլ. փոստ` sarkis@knyazyanlaw.com
http:// www.knyazyanlaw.com

Дополнение
к списку патентных поверенных РА

Князян  Саргис 
Только товарные знаки
Ул. Алека Манукяна 9, ком. 114 
0070, Ереван 
Республика Армения 
Телефон: (374-10) 512-246, (374-55) 562-512 
Факс: (374-10) 512-247
E-mail: sarkis@knyazyanlaw.com
http:// www.knyazyanlaw.com

Supplement
in the list of Patent Attorneys of the Republic of Armenia

Sarkis Knyazyan 
Trademarks only
Alex Manoogian St. 9, Room 114 
0070, Yerevan 
Republic of Armenia 
Telephone: (374-10) 512-246, (374-55) 562-512
Fax: (374-10) 512-247 
E-mail: sarkis@knyazyanlaw.com
http:// www.knyazyanlaw.com
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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) 2370 (13) A
A01G 15/00

(21) AM20100022 (22) 15.02.2010
(45) 25.05.2010
(71) Сурен Овсепян (AM)
(72) Сурен Овсепян (AM)
(73) Сурен Овсепян, 0014, Ереван, К.Улнеци 72, 
кв.5 (AM)
(54) Противоградовая станция
(57) Изобретение относится к области метеороло-
гии, в частности к системам активного воздейст-
вия на атмосферные явления и управления ими, 
борьбы против града и туманов, а также для соз-
дания искусственных осадков. 

Работа станции основана на воздействии 
ледяных кристаллов, полученных из реагентов, 
например, йодида серебра, на атмосферу и опас-
ные атмосферные явления.

 Станция состоит из камеры горения, на  -
пра в ляющего дула, систем подачи газа и реа-
гента в камеру горения. Станция имеет элек-
тронную дистанционную систему управления, 
которая управляет и контролирует весь процесс 
работы. При аварийных и других ненормальных 
ситуациях система управления, получив сигнал от 
сис темы безопасности, приостанавливает работу 
станции.

 Повышаются эффективность и надежность 
работы, расширяются функциональные воз-
можности станции, 5 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2371 (13) A 
B01J 19/10
 B01F 3/08

(21) AM20090167 (22) 29.12.2009
(45) 25.05.2010
(71) “Государственный инженерный универ си-
тет Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Борис Баласанян (AM), Степан Христафорян 
(AM) Давит Юрмузян (AM), Хачатур Акобян (AM), 
Каро Палаян (AM)
(73) “Государственный инженерный универси-
тет Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM) 
(54) Ультразвуковой  способ получения водно-
парафино-масляной эмульсии

(57) Изобретение относится к физико-химическим 
процессам, в частности, к способам получения 
водно- парафино-масляных эмульсий с ис поль-
зованием ультразвуковых колебаний.

Для получения эмульсии измеряют зави-
симость условной вязкости всех компонентов 
от температуры. С помощью этих зависимос-
тей определяют первую точку пересечения 
графических изображений зависимостей 
услов ных вязкостей всех компонентов. Про-
водят эмульгирование при температуре, соот-
ветствующей точке пересечения. После завер-
шения процесса эмульгирования эмульсию 
охлаждают до комнатной температуры, затем в 
течение 4-8 минут подвергают термообработке 
при температуре 80- 95°C.

Повышается стабильность эмульсии.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2372 (13) A
B29D 31/50

(21) AM20090026 (22) 09.10.2007
(85) 07.04.2009
(86) PCT/CN2007/002901, 09.10.2007
(87) WO2008/043277 A1, 17.04.2008
(45) 25.05.2010
(31) 60/851,827   (32) 10.10.2006   (33) US
(71) Минг-Те Чен (CN)
(72) Чуанг-Чуан Чен (CN)
(73) Минг-Те Чен (CN)
(54) Сборная форма изготовления обуви
(57) Сборная форма содержит нижнюю форму, 
содержащую в своей верхней части полость, 
две боковые формы, подвижно прикреплен-
ные к двум сторонам нижней формы, и верхнюю 
форму. Верхняя форма с возможностью удаления 
установлена на верхней части нижней формы. 
Каждая из боковых форм в верхней части 
своей внутренней стороны содержит пазы. 
На верхней поверхности каждой из боковых 
форм установлена пластинка, составляющая 
продолжение внутренней стороны той же формы. 
Каждая пластинка содержит входящие в пазы 
вставки и выполненную в своей внутренней части 
выемку с узорами. Пластинки плотно прижаты к 
внешней поверхности верхней формы.

 Исключается течь материала, 5 ил.
(74) Р. Давтян

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2373 (13) A
G06Q 30/00

 (21) AM20090072 (22) 14.11.2007
(85) 12.06.2009
(86) PCT/CN2007/003220, 14.11.2007
(87) WO2008/058467 A1 22.05.2008
(45) 25.05.2010
(31) 60/866072   (32) 16.11.2006   (33) US
(71) Минг-Те Чен (CN)
(72) Чуанг-Чуан Чен (CN)
(73) Минг-Те Чен (CN)
(54) Способ производства и реализации обуви 
(варианты)
(57) Согласно способу производства и реализа-
ции обуви обеспечивают местоположение с 
компьютером, который включает базу данных 

с множеством характеристик для моделирова-
ния обуви. В данном местоположении получают 
выбранное из данной базы множество харак-
теристик и по указанным характеристикам в 
данном местоположении изготавливают обувь. 
Обеспечивают примерку обуви и завершают 
процесс производства после получения жела-
тельной модели обуви. 

Представлен также второй вариант осущест-

вления способа. 
Увеличивается возможность выбора и реа-

ли зации обуви с помощью взаимодействия с 
потребителем, 2 ил.
(74) Р. Давтян

_____________________
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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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Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 195 (13) U
A01B 23/00

(21) AM20090136U
(22) 17.11.2009
(45) 25.05.2010
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая  
организация (AM)
(72) Норик Базикян (AM), Паргев Тонапетян (AM), 
Арамаис Есоян (AM), Астгик Аракелян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация,  0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Дисковый рабочий орган
(57) Полезная модель относится к сельско-
хозяйственному машиностроению, в частности к 
техническим  способам переферической обработки 
земли. Рабочий орган имеет сферический 
диск, к которому приварены сегментообразные 
отсекатели.

Уменьшается перекрытие, обеспечивается 
равномерность рыхления, сокращаются энерго-
затраты, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 196 (13) U 
A43D 999/00
G01N 33/44

(21) AM20090161U (22) 22.12.2009
(45) 25.05.2010
(71) Зограб Минасян (AM)
(72) Зограб Минасян (AM)
(73) Зограб Минасян, 3104, Гюмри, Абовян 129, 
кв. 10 (AM)
(54) Устройство проверки адгезионной проч-
ности клеевых соединений обуви
(57) Устройство содержит прикрепленную 
на плите стойку, установленный на ней узел 
прикрепления  испытуемого образца, узел 
растяжения испытуемого образца, приборы 
измерения и регистрации силы  растяжения. Узел 
прикрепления испытуемого образца содержит 
диск с выемками, установленный на  кронштейне с 
возможностью вращения, подпружиненную собачку 
фиксации положения диска и  прикрепленный к 

диску стержень. Стержень на свободном конце 
содержит винт прикрепления испытуемого  об-
разца. 

Расширяется диапазон угла воздействия 
силы растяжения, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 197 (13) U 
B60T 17/00
B64C 23/00

(21) AM20100005U (22) 21.01.2010
(45) 25.05.2010
(71) Ерванд Сеферян (AM), Грант Сеферян (AM)
(72) Ерванд Сеферян (AM), Грант Сеферян (AM)
(73) Ерванд Сеферян, 0061, Ереван, Фрунзе 18, 
кв.59 (AM), Грант Сеферян, 0061, Ереван, Фрунзе 
18, кв.59 (AM)
(54) Система, способствующая торможению 
самолета
(57) Изобретение относится к авиации, в частности 
к системам торможения самолета.  

Средством торможения самолета являются 
выполненные на его крыльях управляемые участки, 
которые  могут поворачиваться в горизонталь-
ной плоскости вокруг оси, перпендикулярной 
направлению движения  самолета, создавая 
необходимую парусность, способствующую тор-
можению.  

Обеспечиваются простота конструкции и 
надежность работы, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 198 (13) U 
B65D 85/57
B42D 3/00

(21) AM20100016U (22) 05.02.2010
(45) 25.05.2010
(71) Нарине Саакян (AM)
(72) Нарине Саакян (AM)
(73) Нарине Саакян (AM)
(54) Держатель дисков
(57) Лицевая часть держателя выполнена в виде 
плоской картины, периферийные области которой 
скреплены с  обложкой книги, образуя полость 
держателя. Длина прорези входа-выхода диска 
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соответствует диаметру  диска, а вход-выход 
держателя направлен под углом по отношению 
длины корешка книги.  

Упрощается конструкция держателя, повы-
шается удобство употребления, 1 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2009)  (11) 199 (13) U
F21S 13/00

(21) AM20100023U (22) 18.02.2010
(45) 25.05.2010
(71) Ваня Багдасарян (AM)
(72) Ваня Багдасарян (AM)
(73) Ваня Багдасарян, 0007, Ереван, Г. Нжде 16, 
кв.29 0007 (AM)
(54) Светодиодный светильник
(57) Полезная модель относится к светотехнике.  

Светильник имеет П-образный удлиненный 
корпус, в котором последовательно размещены 
светодиоды,  каждый из которых со своей закреп-
ленной на нем при помощи держателя оптической 
линзой отдельно  закреплен на корпусе. Светильник 
также имеет защитную пластину.  

Корпус и защитная пластина связаны меж-
ду собой посредством противоположно рас по-
ложенных  продольных пазов, выполненных на 
одном из них, и соответствующих продольных выс-
тупов в другом.  

Упрощается конструкция светильника, тех-
нология его изготовления, 8 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 200 (13) U 

F25B 29/00

G01N 33/44

(21) AM20090160U (22) 22.12.2009

(45) 25.05.02010

(71) Зограб Минасян (AM)

(72) Зограб Минасян (AM)

(73) Зограб Минасян, 3104, Гюмри, Абовян 129, 

кв. 10 (AM)

(54) Устройство проверки прочности клеевых 

соединений кожевенных изделий

(57) Устройство содержит неподвижный и 

подвижный зажимы для закрепления концов 

испытуемого образца,  тягу подвижного зажима 

и привод, приборы измерения и регистрации 

силы растяжения. Устройство  содержит также 

теплохолодильную камеру в виде шестигранной 

прямоугольной призмы, которая  установлена в 

рабочей области устройства и охватывает зажимы 

и испытуемый образец. Неподвижный  зажим 

прикреплен к верхней грани камеры. На нижней 

грани камеры имеется отверстие для прохода 

тяги.  Нагревательные и охлаждающие элементы 

камеры прикреплены к ее боковым граням и 

соединены  соответственно к источникам нагрева 

и охлаждения.  

Расширяется температурный диапазон из-

мерений, 5 ил.

_____________________
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№ 5 
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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