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

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

(51) (2013.01)  (11) 2720 (13) A 
A23G 4/00
A61K 9/00

(21) AM20110109 (22) 26.08.2011
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 
14/4 (AM)
(54) Բուժիչ-կանխարգելիչ ազդեցություն 
ունեցող մաստակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մաստակների 
ար տա դրությանը, մասնավորապես՝ բուժիչ-
կանխարգելիչ ազդեցության մաստակներին։

Հայտարկվող մաստակը ներառում է հիմք, 
մաթ, լեցիթին, ինուլինի փոշի, կիտրոնաթթու և 
անուշահոտ նյութեր, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. հիմք՝ 22.35 – 
22.52, մաթ՝ 17.35 – 17.45, լեցիթին՝ 0.42 – 0.50, 
ինուլինի փոշի՝ 57.34 – 57.44, կիտրոնաթթու՝ 1.6 
– 1.64 և անուշահոտ նյութեր՝ 0.63 – 0.67։ 

Բարձրացվում է  մաստակի բուժիչ-
կանխարգելիչ ազդեցությունը։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2721 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20120165 (22) 20.11.2012
(71) Նարեկ Զաքարյան (AM)
(72) Միքայել Հարությունյան (AM), Նարեկ 
Զաքարյան (AM), Սարիկ Ղազարյան (AM), Սուրեն 
Սարգսյան (AM)
(73) Նարեկ Զաքարյան, 0025,Երևան, Այգեստանի 
11-րդ փող., 179 (AM)
(54) Քայլքին օժանդակող սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է վերականգնողական 
տեխնիկային, մասնավորապես՝ մարդու 
շարժողական գործառույթներին նպաստող 
և դրանք վերականգնող սարքերին, որոնք 
կարող են կիրառվել հենաշարժողական 

ապարատի վնասվածքների հետևանքով 
դրանց ֆունկցիաների ժամանակավոր կամ 
մշտական կորստի դեպքում և տարեց մարդկանց 
օժանդակման համար:

Քայլքին օժանդակող սարքն ունի մարդու 
գոտկատեղին ամրացվող իրան, ազդրային 
սևեռաձողեր, որոնք ամրացված են իրանին 
հոդակապերի միջոցով`  կոնքազդրային 
հոդերի հատվածում և տեղակայված են ազդրի 
երկայնքով՝ դրա լատերալ մասում, իսկ ազդրերի 
հետ ամրացված են երկու զույգ ամրակիչ 
գոտիների միջոցով: Սրունքային սևեռաձողերն 
ամրացված են ազդրային սևեռաձողերին 
հոդակապերի միջոցով` ծնկային հոդերի մասում, 
սրունքների հետ ամրացված են երկու զույգ 
ամրակիչ գոտիների միջոցով: Ոտնաթաթային 
սևեռաձողեր, որոնք մեկ ծայրով ամրացված 
են սրունքային սևեռաձողերին, մյուսով` կոշիկ-
ներին: Երկու զույգ շարժաբերներ` որոնցից 
մեկ զույգը տեղակայված է կոնքազդրային 
հոդերի հատվածում, իսկ մյուսը` ծնկային: 
Սարքը լրացուցիչ ունի շարժաբերների հետ 
փոխազդող երեք զույգ պարուրաձև զսպա-
նակներ՝ արքիմեդյան պարույրի տեսքով 
պողպատյա ժապավեններ, առաջին զույգի 
զսպանակները տեղադրված են ոտնաթաթային 
հոդակապերի վրա, ընդ որում, զսպանակի մեկ 
ծայրն ամրացված է ոտնաթաթային սևեռաձողին, 
իսկ մյուսը` սրունքային սևեռաձողին: Երկրորդ 
զույգի զսպանակները տեղադրված են ծնկային 
հոդակապերի վրա, ընդ որում, զսպանակի մեկ 
ծայրն ամրացված է սրունքային սևեռաձողին, 
իսկ մյուսը` ազդրային: Սարքը լրացուցիչ ունի 
փոխանցիչ մեխանիզմներ, որոնց մուտքի օղակն 
ամրացված է կոնքազդրային հոդակապում և 
ճկուն օղակով միացված է միջանկյալ օղակին, 
որն իր հերթին միացված է ելքի օղակին: Երրորդ 
զույգի զսպանակներից յուրաքանչուրն իր մեկ 
ծայրով ամրացված է ելքի օղակին, իսկ մյուս 
ծայրով` իրանին:

Սարքը օժանդակում է քայլքի ընթացքում 
ոտքի առանձին սեգմենտների՝ ազդրի, սրունքի 
և ոտնաթաթի շարժումներին, 1 նկ.:

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2722 (13) A 
B01D 24/00
B01D 53/00

(21) AM20120093 (22) 03.12.2010
(86) PCT/US2010/058948, 03.12.2010
(85) 29.06.2012
(87) WO 2011/069097, 09.06.2011
(31) 61/266,423 (32) 03.12.2009 (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք (US)
(72) Ջեյմս Վ. Փեթն (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(54) Ածխաջրածին պարունակող հեղուկից 
մանր մասնիկների հեռացման եղանակ և դրա 
իրականացման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է հանածո վառելանյութի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ ածխա-
ջրածին պարունակող հեղուկից մանր մաս-
նիկների հեռացման եղանակին և դրա իրա-
կանացման համակարգին:

Եղանակը ներառում է հետևյալ փուլեր. 
հատիկավոր հողեղեն նյութի զտող շերտի 
պատրաստում, մանր մասնիկներ ունեցող 
ածխաջրածին պարունակող հեղուկի անցկացում 
զտող շերտի միջով և զտված ածխաջրածին 
պարունակող հեղուկի վերականգնում զտող 
շերտից: Համակարգը ներառում է հատիկավոր 
հողեղեն նյութի զտող շերտ ներառող ինքնահոս 
զտող լցվածք, ջերմության աղբյուր, ածխա-
ջրածին պարունակող հեղուկի աղբյուր, հեղուկի 
մատակարարման ներթող անցք և հեղուկի 
բացթողի անցք:

Պարզեցվում է եղանակը և բարձրացվում 
դրա արտադրողականությունը, 2 անկախ կետ, 
2 նկ.:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2723 (13) A
B01D 53/00

(21) AM20120103 (22) 16.12.2010
(86) PCT/US2010/060854, 16.12.2010
(85) 13.07.2012
(87) WO 2011/084640, 14.07.2011
(31) 61/286,900 (32) 16.12.2009 (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(72) Ջեյմս Վ. Փեթն (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք (US)

(54) Փակ տարածությունից գոլորշիների 
հեռաց ման և խտացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հանածո վառելանյութի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ փակ 
տարածությունից գոլորշիների հեռացման և 
խտացման եղանակներին:

Եղանակը ներառում է հետևյալ փուլերը. 
փակ տարածության մեջ տաքացնում են 
ածխաջրածին պարունակող մանրացված նյութը` 
դրանից անջատվող գոլորշիների կազմավորման 
համար, փակ տարածությունը շրջապատում են 
ջերմաստիճանային գրադիենտ ունեցող մեկուսիչ 
թափանցելի շերտով, գոլորշիներն անցկացնում 
են մեկուսիչ շերտի ներքին մակերևույթի միջով, 
որտեղ գոլորշիները անցնում են դեպի մեկուսիչ 
շերտի արտաքին մակերևույթը, և խտացվում 
դրանում:

Պարզեցվում է փակ ծավալի մեջ գտնվող 
համապատասխան ածխաջրածին պարունակող 
նյութերից անջատված ածխաջրածնային 
գոլորշիների վերականգնման և խտացման 
եղանակը, 1 անկախ կետ, 2 նկ.:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2724 (13) A 
B65D 88/00
B65G 5/00
F17C 1/00

(21) AM20120087 (22) 18.11.2010
(86) PCT/US2010/057162, 18.11.2010
(85) 19.06.2012
(87) WO 2012/102688, 02.08.2012
(31) 61/263,261 (32) 20.11.2009 (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(72) Ջեյմս Վ. Փեթն (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(54) Հողեղեն նյութերի նստեցման հերմե տի-
կացված տեղայնացված համակարգ և դրա 
ձևավորման եղանակ 
(57) Գյուտը վերաբերում է հանածո վառելանյութի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ հողե ղեն 
նյութերի նստեցման հերմետիկացված տեղայ-
նացված համակարգին և դրա ձևավորման 
եղանակին:
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Համակարգը ներառում է երեսպատված 
տեղայնացված ենթակառուցվածք և մանրացված 
հողեղեն նյութ:  Ենթակառուցվածքն ունի 
հատակային մաս, դեպի դուրս ցցված ուռուցիկ 
գագաթային մաս և կողմնային մաս, որը 
միացված է հատակային մասի և դեպի դուրս 
ցցված ուռուցիկ գագաթային մասի հետ՝ 
ձևավորելով փակ ծավալ, որը սահմանափակում 
է հեղուկի հոսքը երեսպատված տեղայնացված 
ենթակառուցվածքից դուրս, որն ունի առնվազն 
հեղուկի մեկ ելք:

Գյուտը վերաբերում է նաև համակարգի 
ձևավորման եղանակին:

Պարզեցվում է եղանակը և բարձրացվում 
դրա արտադրողականությունը, 2 անկախ կետ, 
4 նկ.:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2725 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20110114 (22) 02.09.2011
(71) Սերգեյ Սահարունյան (AM)
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Իրինա 
Մակարյան (AM), Աննետա Առուստամյան (AM), 
Ալիսա Սահարունյան (AM)
(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 3, բն.33 (AM)
(54) Նատրիումի մետասիլիկատի ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիական տեխ-
նոլոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
նատրիումի մետասիլիկատի ստացման 
եղանակներին։

Մանրացված մինչև 1 մմ չափերի մեծու-
թյան քվարցային ավազից և կաուստիկ 
սոդայից պատրաստում են բովախառնուրդ՝ 
ապահովելով Na2O ։ SiO2 = (1,6 –1,7) ։1,0 
զանգվածային հարաբերակցությունը, բովում 
են այն էլեկտրական վառարանում 400-450˚C 
ջերմաստիճանում 40-60 րոպե տևողությամբ։ 
Ստացված բովվածքը լուծում են անհրաժեշտ 
քանակի ջրում և հայտնի եղանակով անջատում 
5 կամ 9-ջրանոց նատրիումի մետասիլիկատ։ 

Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2726 (13) A 
C04B 14/00
C04B 38/00

(21) AM20120173 (22) 27.11.2012
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Արծրունի Մարտիրոսի Սաֆարյան (AM), 
Թամարա Մերուժանի Սարգսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Թեթև լցանյութի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարական 
նյութերի արտադրության բնագավառին, 
մասնավորապես` թեթև լցանյութերի ստացման 
եղանակներին:

Ելանյութը ջարդում են, չափաբաշխում, 
առանձնացնում նախընտրած չափի հատիկների 
չափամասը, մշակում, ապա թրծում այն: 
Որպես ելանյութ օգտագործում են օբսիդիան, 
առանձնացնում են 5-20մմ չափամասի հա-
տիկները, մշակումն իրականացնում են 
օբսիդիանի հատիկները քվարցային ավազի 
փոշիով պատմամբ: Պատած հատիկներն 
անմիջապես թրծում են 1050-1150˚C ջեր մաս-
տիճանում 3-20 րոպեի ընթացքում: 

Պարզեցվում է եղանակը, կրճատվում են 
ծախսերը ի շնորհիվ արտադրական թափոն 
հանդիսացող օբսիդիանի կիրառմանը:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2727 (13) A 
C22B 1/00
C22B 11/00

(21) AM20110113 (22) 02.09.2011
(71) Սերգեյ Սահարունյան (AM)
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Անահիտ 
Սարգսյան (AM), Էդիտա Նազարյան (AM), Ալիսա 
Սահարունյան (AM)
(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 3, բն. 33 (AM)
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(54) Ոսկի և արծաթ պարունակող թափոնների 
վերամշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ոսկի և արծաթ պարունակող արտադրական 
թափոնների վերամշակման եղանակներին:

Թափոններից և կաուստիկ սոդայից 
պատրաստում են բովախառնուրդ, ապա այն 
ջերմամշակում են 350–400˚C ջերմաստիճանում 
30–35 րոպեի ընթացքում: Na2O–ի և SiO2–
ի հարաբերակցությունը բովախառնուրդում 
(1,5–2,0) ։ 1 է: Լուծահանում են սիլիցիումի 
երկօքսիդը հիմնասիլիկահողային լուծույթի 
ձևով, լուծույթն առանձնացնում են ոսկի, արծաթ 
ու այլ թանկարժեք մետաղներ պարունակող 
նստվածքից :  Նստվածքը  սեն յակա յին 
ջերմաստիճանում մշակում են հանքային թթվի 
լուծույթով՝ ստանալով նատրիումի, ալյումինի և 
մագնեզիումի աղեր պարունակող լուծույթ և ոսկով 
ու արծաթով հարստացած ամորֆ սիլիկահող, 
վերջինը 40–50˚C ջերմաստիճանում մշակում են 
բովախառնուրդի ջերմամշակումից առաջացած 
հիմնասիլիկահողային լուծույթով: Ստացված 
խիտ հիմնասիլիկահողային լուծույթից անջատում 
են 9–ջրային նատրիումի մետասիլիկատ, 
սիլիկահող, մետաղների սիլիկատներ, կաուստիկ 
և կալցինացված սոդա, իսկ խտանյութից հայտնի 
մեթոդով կորզում մետաղական ոսկի և արծաթ:

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում է 
թափոններում առկա ոսկու և արծաթի կորզման 
աստիճանը:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2728 (13) A
E04F 19/00

(21) AM20110127 (22) 14.09.2011
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(54) Սալիկների բաժանարար
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը, 
մասնավորապես՝ սալիկների տեղադրելու 
ժամանակ օգտագործվող բաժանարարներին:

Սալիկների բաժանարարն ունի մեկ 
հարթության վրա գտնվող, կենտրոնում 
փոխ ուղղահայաց հատվող առանցքներով, 
հավասարաչափ լայնությամբ և բարձրությամբ, 

ուղղանկյուն պրիզմայի տեսքով չորս թևեր: 
Բաժանարարն իր կենտրոնական մասում ունի 
ուղղանկյուն պրիզմա, ընդ որում, յուրաքանչյուր 
թևն իր երկայնական առանցքի ուղղությամբ 
ուղղահայաց է պրիզմայի կողմնային նիստին, 
իսկ ուղղահայաց նիստի հետ ունի ընդհանուր 
նիստ: Ուղղանկյուն պրիզմայի կենտրոնում 
կա դրան համառանցք ուղղանկյուն անցք, որի 
նիստերը զուգահեռ են պրիզմայի նիստերին, 
իսկ թևերի լայնությունն ու բարձրությունը 
համապատասխանաբար հավասար են 
պրիզմայի պատի լայնությանն ու բարձրությանը: 
Իրականացման այլ տարբերակում, պրիզման՝ 
հավասարանիստ քառանկյուն պրիզմա է, որի 
կենտրոնում կա դրան համառանցք քառակուսի 
անցք: Սալիկների բաժանարարի թևերի ծայրերը 
կարող են լինել ուղղանկյուն կամ կորացված:

Ընդլայնվում է սալիկների շարվածքի 
տեսականին, 30 նկ.:
(74) Ռ. Մանասերյան

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2729 (13) A
G01N 30/00

(21) AM20120174 (22) 13.12.2012
(71) Սիլվա Սագրադյան (AM), Շուշան Հարու-
թյունյան (AM)
(72) Սիլվա Սագրադյան (AM), Շուշան Հարու-
թյունյան (AM)
(73) Սիլվա Իսրայելի Սագրադյան, 0111, Երևան, 
Նոր Նորքի 7-րդ միկրոշրջան 20, բն. 31 (AM), 
Շուշան Հրաչիկի Հարությունյան, 0069, Երևան, 
Զեյթուն, Յան Ռայնիսի 90, բն. 6 (AM)
(54) Կոնյակի սպիրտում պարունակվող 
ամինա  թթուների տարանջատման և որոշման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է վերլուծական քիմիային, 
մասնավորապես՝ կոնյակի սպիրտում առկա 
ամինաթթուների տարանջատման և որոշման 
եղանակներին:

Պատրաստում են կոնյակի սպիրտի և 
ստանդարտ ամինաթթուների լուծույթների 
նմուշները, դետեկտում են ամինաթթուները, 
տարանջատում դրանք բարձր էֆեկտիվության 
հեղուկային քրոմատագրության մեթոդով, որից 
հետո նույնականացնում են ամինաթթուները և 
որոշում դրանց քանակությունը: Դետեկտումն 
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իրականացնում են ամինաթթուների ֆենի-
լիզոցիանատով մշակմամբ՝ ֆենիլթիո կար-
բամիլային ամինաթթվային ածանցյալների 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների տի-
րույ թում կլանողունակության բարձրացման 
նպատակով։

Գյուտը թույլ է տալիս քրոմատագրական 
սյունակի մեջ մեկ սրսկումով որոշել կոնյակի 
սպիրտում առկա 16 ամինաթթուների որակական 
և քանակական կազմը:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2730 (13) A
G05F 1/00

(21) AM20110124 (22) 07.09.2011
(71) Հրայր Անտոնյան (AM), Վլադիմիր Մինյայլո (AM)
(72) Հրայր Անտոնյան (AM), Վլադիմիր Մինյայլո (AM)
(73) Հրայր Անտոնյան, 0065, Երևան, Սեբաստիայի 
30, բն. 19 (AM), Վլադիմիր Մինյայլո, 0033, 
Երևան, Կոմիտասի պող. 1, բն. 92 (AM)
(54) Հզորության գործակցի ճշտիչի բարձ-
րացնող կոնվերտերի կառավարման եղանակ 
և դրա իրականացման սարք (տարբերակներ)

(57) Գյուտը վերաբերում էլեկտրատեխնիկային և 
կարող է կիրառվել սպառման էլեկտրաէներգիայի 
որակի բարձրացման համար։

Հզորության գործակցի ճշտիչի բարձրաց նող 
կոնվերտերի կառավարման եղանակի համա-
ձայն յուրաքանչյուր տակտում կարգավորում 
են կոն վերտերի ուժային բանալու միացման 
տևո ղությունը՝ ձևավորված հենարանային 
ազդանշանը կոնվերտերի մուտքային հոսանքից 
ձևավորված ազդանշանի հետ համեմատելու 
միջոցով, ընդ որում, մուտքային հոսանքի ազդ -
անշանը ձևավորում են յուրաքանչյուր տակ-
տում։ Եղանակն իրականացվում է սարքերի 
տարբերակների միջոցով, որոնց աշխատանքի 
յուրաքանչյուր տակտում ապահովվում է 
հզորության գործակցի ճշտիչի մուտքային 
հոսանքի համեմետականությունն ինչպես 
մուտքային փոփոխական լարման ակնթարթային 
արժեքին, այնպես էլ տրված արժեքից ճշտիչի 
ելքային լարման շեղման մեծությանը։

Բարձրացվում է ճշտիչի աշխատանքի 
ճշգրտությունը, 3 անկախ կետ, 6 նկ.։

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

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

21
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(51) (2013.01)  (11) 317  (13) U
A41B 11/00

(21) AM20120068U (22) 27.04.2012
(71) Ռուդիկ Մխիթարի Խաչատրյան (AM)
(72) Ռուդիկ Մխիթարի Խաչատրյան (AM)
(73) Ռուդիկ Մխիթարի Խաչատրյան, 0010, 
Երևան, Վարդանանց 5ա, բն. 72 (AM)
(54) Պահիչավոր կիսագուլպա
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է թեթև 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ պահի-
չավոր կիսագուլպաներին: 

Պահիչավոր կիսագուլպան ունի իր ճիտի 
վերին եզրին կատարված կտրվածք և ժապա-
վենաձև պահիչ, որն ամրակցված է ճիտին: 
Պահիչը կատարված է Վելկրո կպչուն ժապավենի 
տեսքով, որը մեկ ծայրով ամրակցված է ճիտի 
կտրվածքի առաջին եզրամասին և ունի մյուս 
ծայրով կտրվածքի երկրորդ եզրամասին կպչելու 
հնարավորություն:

 Ընդյալնվում է կիսագուլպաների տեսա-
կանին:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 318 (13) U
F03D 1/00

(21) AM20120039U (22) 02.03.2012
(31) MI2011A000329 (32) 02.03.2011 (33) IT 
(71) Ուիլիք Ս.ԱՌ.Լ. (LU)
(72) Ջորջ Ֆոլի (IT), Իվան Պեցցո (IT)
(73) Ուիլիք Ս.ԱՌ.Լ. (LU)
(54) Հողմաշարժիչ և դրա թիակների սառցա-
պատման կանխարգելման եղանակ
(57) Հողմաշարժիչը ներառում է պտտվող 
համակարգ, որն ունի առանցքի շուրջը պտտվող 
անվակունդ և անվակունդին կցված առնվազն 
մեկ թիակ: Հողմաշարժիչն ապահովված է 
թիակի սառցապատման կանխարգելման համար 
նախատեսված հակասառցապատման սարքով, 
որը ներառում է թիակի վրա դասավորված 
էլեկտրական ջեռուցիչ: Թիակի արտաքին 
մակերևույթի առնվազն մեկ հատված ծածկված է 
ջրամերժ նյութով, որը ջերմային կապով միացված 
է էլեկտրական ջեռուցիչին: Առաջարկված է նաև 
հողմաշարժիչի թիակների սառցապատման 
կանխարգելման եղանակ: Նվազեցվում են 
էներգետիկ ծախսերը և հողմաշարժիչի թիակ-
ների սառցապատման ռիսկը, 2 անկախ կետ, 
12 նկ.:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11 վկայագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ստացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24 գրանցման թվականը
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը
72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 07-02 (11) 298  (13) S
(21) 20120055  (22) 03.12.2012
(31) 2012503888 (32) 09.11.2012 (33) RU
(71) Յուրի Ալեքսանդրի Դզագախով (RU)
(72) Յուրի Ալեքսանդրի Դզագախով (RU)
(73) Յուրի Ալեքսանդրի Դզագախով (RU)
(74) Ս. Կնյազյան
(54) Սուրճ պատրաստելու պատրաստվածքների 
լրակազմ
(55)

_____________________
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(51) 09-01 (11) 299  (13) S
(21) 20120026  (22) 21.07.2012
(71) Վահագն Գևորգյան (AM)
(72) Վահագն Գևորգյան (AM)
(73) Վահագն Գևորգյան , Երևան, Ա.Ավետիսյան 
80-56, (AM)
(54) Ապակյա շիշ բալի տեսքով
(55)

_____________________

(51) 09-03 (11) 300  (13) S
(21) 20120012  (22) 16.03.2012
(71) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(72) Հվա Քունգ Լի (KR)
(73) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Տուփ փաթեթավորման համար
(55)
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_____________________

(51) 09-03 (11) 301  (13) S
(21) 20120011  (22) 16.03.2012
(71) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(72) Հվա Քունգ Լի (KR)
(73) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Տուփ փաթեթավորման համար
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_____________________

(51) 09-03 (11) 302  (13) S
(21) 20120010  (22) 16.03.2012
(71) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(72) Հվա Քունգ Լի (KR)
(73) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Տուփ փաթեթավորման համար
(55)
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_____________________

(51) 09-03 (11) 303  (13) S
(21) 20120009  (22) 16.03.2012
(71) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(72) Հվա Քունգ Լի (KR)
(73) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Տուփ փաթեթավորման համար
(55)
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_____________________

(51) 26-04 (11) 304  (13) S
(21) 20120057  (22) 27.12.2012
(71) Աշոտ Կիրակոսյան (AM)
(72) Աշոտ Կիրակոսյան (AM)
(73) Աշոտ Կիրակոսյան, Երևան, փ. Բ. Բատիկյան, 
տուն 60 (AM)
(54) Կրակաման-կանթեղ
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ

24

ՄԱՍ 1

24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

25 .03 . 20 13

(210) 20120468 (111) 19498
(220) 03.04.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 03.04.2022
(730) «Ռադիո Պռո» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 1-ին 
զանգված, Ջուղայի 4/1-9, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511) 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների լուսաբանում, երա-
ժշտական և լրատվական հաղորդումների պատ-
րաստում և հեռարձակում: 

____________________

(210) 20120469 (111) 19499
(220) 03.04.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 03.04.2022
(730) «Ռադիո Պռո» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 1-ին 
զանգված, Ջուղայի 4/1-9, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
       դաս 38. ռադիոհեռարձակում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հո վում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կու թային միջոցառումների լուսաբանում, երա-
ժշտական և լրատվական հաղորդումների պատ  -
րաստում և հեռարձակում: 

____________________

(210) 20120716 (111) 19500
(220) 25.05.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 25.05.2022

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) «Արտէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա, բն. 212, AM
(442) 22.06.2012
(540)

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

մսի էքստրակտներ. մասնավորապես՝ պահածո-
յացված և ջերմամշակման ենթարկված մսա-
մթերք, բադի լյարդի պաշտետ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20120773 (111) 19501
(220) 13.06.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 13.06.2022
(730) Հարթոն Ասլանյան Տիկրանի, Երևան, 
Չայկովսկու փ., շ. 34, բն. 1, AM
(442) 22.06.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
նարնջագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 35. ներմուծում: 

____________________

(210) 20120919 (111) 19502
(220) 13.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 13.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.08.2012

(540)
(511)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
մարդկանց համար: 

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120920 (111) 19503
(220) 13.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 13.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120981 (111) 19504
(220) 25.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 25.07.2022
(730) Էդգար Մարգարյան, Անդրանիկի 10/3, բն. 
25, AM
(442) 18.08.2012
(540)

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

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

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20121002 (111) 19505
(220) 27.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 27.07.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-
րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121003 (111) 19506
(220) 27.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 27.07.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________
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(210) 20121012 (111) 19507
(220) 30.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 30.07.2022
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և նարնջա-
գույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20121013 (111) 19508
(220) 30.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 30.07.2022
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և նարնջա-
գույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20121016 (111) 19509
(220) 31.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 31.07.2022
(730) Ավետիս Դավիթի Գալստյան, Երևան, 
Կիևյան 13, բն. 36, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչք: 

____________________

(210) 20121040 (111) 19510
(220) 03.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 03.08.2022
(730) «Պանարմ փաբլիշինգ հաուս» ՓԲԸ, 
Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում 
(հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում): 

____________________

(210) 20121084 (111) 19511
(220) 10.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 10.08.2022
(730) Սոնա Սահակյան, Երևան, Թումանյան 18, 
բն. 9, AM
(442) 06.09.2012
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(526) «ԹՌՉՆԻ ԿԱԹ», «ՊՏԻՉՅԵ ՄՈԼՈԿՈ» 

(ռուս.) արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ծիրա-
նագույն, շագանակագույն և մորեգույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 

մասնավորապես՝ կոնֆետներ. պաղպաղակ: 
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121085 (111) 19512
(220) 10.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 10.08.2022
(730) Սոնա Սահակյան, Երևան, Թումանյան 18, 
բն. 9, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բացի «AMCHOC» բառից մնացած 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 
շագանակագույն, ծիրանագույն, կանաչ, 
բորդո, մանուշակագույն, կապույտ և դեղին 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 

մասնավորապես՝ կոնֆետներ. պաղպաղակ: 
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121234 (111) 19513
(220) 06.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 06.09.2022
(730) Սիրըս Լոջիք, Ինք., US
(442) 05.11.2012
(310) 85/606,987   (320) 24.04.2012   (330) US
(540)

(511) 
դաս 9. սխեմաների տախտակներ. էլեկտրո-

նային սխեմաների տախտակներ. ինտեգրալային 
սխեմաների մոդուլներ. ինտեգրալային սխե-
մաներ: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121235 (111) 19514
(220) 06.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 06.09.2022
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրա-
պետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան 26/1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121312 (111) 19515
(220) 14.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Շանհայ Ֆեիքսուն Քոմյունիքեյշնզ Քո., 
ԷլԹ, CN
(442) 17.10.2012
(540)
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(511) 
դաս 35. բացօդյա գովազդ, ապրանքների 

ցուցադրություն, գովազդային հրապարակումներ, 
ցուցափեղկերի ձևավորում, օնլայն գովազդ 
համակարգչային ցանցով, մանրածախ առևտրի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրություն 
մեդիա հաղորդակցությամբ, գովազդային 
նպատակով նախագծման ծառայություններ, 
այլոց ապրանքների և ծառայությունների 
լիցենզավորման առևտրային կազմակերպում, 
այ լոց համար վաճառքի աջակցություն, 
մարկետինգ: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121313 (111) 19516
(220) 14.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Շանհայ Ֆեիքսուն Քոմյունիքեյշնզ Քո., 
ԷլԹ, CN
(442) 17.10.2012
(540)

(511) դաս 9. համակարգիչներ, համակարգչային 
ստեղնաշարեր, համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրեր), մկնիկ (տվ յալների 
մշակման սարքավորումներ), էլեկտրոնային 
հրապարակումներ (ներբեռնվող), մկնիկի 
բարձիկներ, շարժական փոքրիկ համակար-
գիչներ, նավարկման գործիքներ, ռադիոհե-
ռախոսների հավաքածուներ, ալեհավաքային 
նավարկման սարքավորումներ,  գ լո բալ 
դիրքորոշման համակարգի (GPS) սարքա-
վորումներ, բջջային հեռախոսների ամրուցիչներ, 
վերահսկման սարքավորումներ (էլեկտրական), 
ներբեռնվող զանգեր բջջային հեռախոսների 
համար, ականջակալներ, շարժական մեդիա 
նվագարկիչներ, ներբեռնվող երաժշտական 
ֆայլեր, էլեկտրական փոխարկիչներ, խրո-
ցակներ, կցորդիչներ և այլ կոնտակտներ 
(էլեկտրական միացումներ), լիցքավորիչներ 
էլեկտրական մարտկոցների համար, էլեկ-
տրա կան մարտկոցներ, էլեկտրական կոլեկ-
տորներ, դյուրակիր համակարգիչներ, բաշխա-
տախտակներ, ռադիոներ, շանթարգել, ներ-
բեռնվող պատկերային ֆայլեր, գալվանական 
էլեմենտներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121326 (111) 19517
(220) 19.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.09.2022
(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 05.11.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային 
կամ խոհանոցային օգտագործման համար, 
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա 
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121358 (111) 19518
(220) 02.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 02.10.2022
(730) «Մամա Ֆրիտո» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM
(442) 17.10.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
սպիտակ, կարմիր, դեղին և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

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

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

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

____________________

(210) 20121414 (111) 19519
(220) 17.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 17.10.2022
(730) Արծրուն Մովսիսյան, ՀՀ, Վայոց Ձորի 
մարզ, գ. Գլաձոր, AM
(442) 05.11.2012

(540)

(526) «ՍԱՌՑԵ ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ», «ԼԵԴՅԱՆՈՅ 
ԿԼՅՈՒՉ» (ռուս.) արտահայտություններից 
բացի մնացած բոլոր գրառումներն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 32. աղբյուրի խմելու ջուր: 

____________________

(210) 20121415 (111) 19520
(220) 17.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 17.10.2022
(730) Արծրուն Մովսիսյան, ՀՀ, Վայոց Ձորի 
մարզ, գ. Գլաձոր, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) Բացի «ԳԱԼԵՐԵԱ», «ԳԱԼԵՐԵՅԱ» (ռուս.) 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր: 

____________________

(210) 20121419 (111) 19521
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» 
ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք, AM
(442) 05.11.2012
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(540)

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

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

____________________

(210) 20121420 (111) 19522
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակա պակ-
ցությունից և «ROYAL ARMENIA» անվանումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 30. սուրճ: 

____________________

(210) 20121421 (111) 19523
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-
ցությունից և «ROYAL ARMENIA» անվանումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, 
կարմիր, դեղին, ոսկեգույն, շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. պղպեղ: 

____________________

(210) 20121422 (111) 19524
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-
ցությունից և «ROYAL ARMENIA» անվանումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, 
կարմիր, կանաչ, դեղին, ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. պղպեղ: 

____________________

(210) 20121423 (111) 19525
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-
ցությունից և «ROYAL ARMENIA» անվանումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 30. սուրճ: 

____________________

(210) 20121424 (111) 19526
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ, AM
(442) 05.11.2012
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(540)

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-
ցությունից և «ROYAL ARMENIA» անվանումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, 
կարմիր, մուգ և բաց շագանակագույն, 
դեղին գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սուրճ: 

____________________

(210) 20121425 (111) 19527
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ, AM
(442) 05.11.2012

(540)

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-
ցությունից և «ROYAL ARMENIA» անվանումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 30. սուրճ: 

____________________

(210) 20121426 (111) 19528
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ, AM
(442) 05.11.2012
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(540)

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-
ցությունից և «ROYAL ARMENIA» անվանումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 30. սուրճ: 

____________________

(210) 20121427 (111) 19529
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ, AM
(442) 05.11.2012

(540)

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակա-
պակցությունից և «ROYAL ARMENIA» 
անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, 
կարմիր, դեղին, ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 30. պղպեղ: 

____________________

(210) 20121428 (111) 19530
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ, AM
(442) 05.11.2012
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(540)

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-
ցությունից և «ROYAL ARMENIA» անվանումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, 
կարմիր, դեղին, ոսկեգույն, բաց շագանա-
կագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. պղպեղ: 

____________________

(210) 20121558 (111) 19531
(220) 21.11.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 21.11.2022
(730) «Լյուքս էռա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. 
Նորքի 8-րդ զ., 6-րդ շ., բն. 25, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(526) «ՍՈԴԱ» (ռուս.) բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 30. սոդա: 

____________________

(210) 20120793 (111) 19532
(220) 14.06.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 14.06.2022
(730) ԴիՓի Բևրիջիս Լիմիթիդ, KY
(442) 19.07.2012
(540)

(511) 
դաս 30. թեյ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120802 (111) 19533
(220) 15.06.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 15.06.2022
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 02.07.2012

(540)
(511) դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի 
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

____________________

(210) 20120886 (111) 19534
(220) 09.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 09.07.2022
(730) Ալմիրալլ, Ս.Ա., ES
(442) 06.09.2012

(540)
(511) դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20120889 (111) 19535
(220) 09.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 09.07.2022
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US
(442) 03.08.2012

(540)
(526) Բացի «COLGATE» բառից մնացած բոլոր 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 03. ատամի մածուկ:

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120901 (111) 19536
(220) 11.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 11.07.2022
(730) Ալֆարմա, ԼԼՔ, US
(442) 06.09.2012
(540)

(511) 
դաս 5. անասնաբուժական պատրաս-

տուկներ մակաբուծային վարակների, բորբո-
քումների և բորբոքային հիվանդությունների, 
շնչառական և վարակիչ հիվանդությունների, 
իմունաբանական, մանրէային, վիրուսային և 
սնկային հիվանդությունների, օստեոպորոզի, 
սրտանոթային հիվանդությունների, կենտ-
րո նական նյարդային համակարգի հիվան-
դությունների և խանգարումների, միզաբա նա-
կան, միզասեռական և միզային խանգարում-
ների, աղեստամոքսային խանգարումների, 
մկանակմախքային վնասվածքների և հի-
վան դությունների, ալերգիայի, դիաբետի, 
հիպերտոնիայի, ինսուլտի, քաղցկեղի, արյան 
հիվանդությունների, ցավի, ճարպակալման, 
մարսողության խանգարումների, տեսողության 
խանգարումների, վարքի խանգարումների, 
ռեպրոդուկտիվ խանգարումների, մաշկա-

բանական խանգարումների, ատամների 
քայքայման, ատամների զգայունության, 
գինգիվիտի, բերանից տհաճ հոտի և պերիո-
դոնտալ հիվանդությունների պրոֆիլակտիկայի 
և բուժման համար, ինչպես նաև մաշկի և 
հյուսվածքների վերականգնման և խոլեստերինի 
իջեցման համար. անասնաբուժական պատ-
վաստանյութեր. սննդային հավելումներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
անասնաբուժական նպատակների համար 
ախտորոշաբանական լրակազմեր, որոնք 
բաղկացած են անասնաբուժական ախտորոշ-
ման նպատակներով լաբորատորական թեստերի 
ժամանակ օգտագործվող ռեակտիվներից, 
ախտորոշաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
բոլոր վերը նշվածը՝ կատվազգիների, շների և 
որոճացող կենդանիների ընտանիքների, ինչ պես 
նաև խոզերի, ձիերի, լամաների, ճագարների, 
կրծողների, թռչունների, ժանտաքիսների, 
ընտանի թռչունների, այծերի, ոչխարների և 
ջրային կենդանիների բուժման համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120952 (111) 19537
(220) 20.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 20.07.2022
(730) Շանթհա Բիոթեքնիքս Լիմիթիդ, IN
(442) 08.10.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

պատվաստանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120993 (111) 19538
(220) 26.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 26.07.2022
(730) Միշելին Ռեշերշ է Թեքնիք Ս.Ա., CH
(442) 17.10.2012
(540)
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(511) դաս 12. օդաճնշական դողեր (դողածած-
կաններ) և օդախցիկներ տրանսպոր տային 
միջոցների անիվների համար. պաշտպանիչ 
ժապավեններ դողերի (դողածածկանների) 
վերականգնման համար. թրթուրավոր ժապա-
վեններ թրթուրավոր տրանսպորտային միջոց-
ների համար: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121006 (111) 19539
(220) 27.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 27.07.2022
(730) Կամբուցի Ս/Ա., BR
(442) 06.09.2012
(540)

(511) 
դաս 25. սպորտային և մարմնամարզա-

կան հագուստ և աքսեսուարներ, այն է՝ կիսա-
տաբատներ, շապիկներ, բաճկոններ, ժակետներ, 
պիջակներ, մարզական հագուստ, լողազգեստ, 
կոշիկներ սպորտային մարզումների համար, 
կոշիկներ ֆուտբոլային մարզումների համար. 
T-աձև շապիկներ, ձեռնոցներ, մարմնամար զա-
կան կոշիկներ, հագուստ մարմնամարզիկների 
համար, կեպիներ (գլխարկներ), երիթներ ֆուտ -
բոլային բութսերի համար, գուլպաներ, քրտինք-
ակլանիչ գուլպաներ, կոշիկների ներբաններ, 
վերարկուներ, տրիկոտաժե արտադրանք, 
բութսեր, կոշիկներ, համազգեստ, ժիլետներ, 
բաճկոնակներ, ջերսիից (մետաքսե գործվածքից) 
հագուստ.

դաս 28. գնդակներ, այն է՝ ֆուտբոլի գնդակ-
ներ, փակ տարածքի ֆուտբոլի գնդակներ, 
լողափնյա ֆուտբոլի գնդակներ, բասկետբոլի 
գնդակներ, գնդակներ ձեռնագնդակ խաղալու 
համար, վոլեյբոլի գնդակներ, լողափնյա վոլեյբոլի 
գնդակներ, գնդակներ լողափնյա ձեռնագնդակի 
համար, գնդակներ ոտքի վոլեյբոլի համար, 
գնդակներ փակ տարածքում խաղալու համար, 
գնդակներ ջրային պոլոյի համար. մարմնի 
պաշտպանիչներ կոնքերի, արմունկների, 
ծնկների և դաստակների համար, այն է՝ մարմնի 
պաշտպանիչներ ֆուտբոլ խաղալու համար, 

մարմնի պաշտպանիչներ փակ տարածքի ֆուտբոլ 
խաղալու համար, մարմնի պաշտպանիչներ 
լողափնյա ֆուտբոլ խաղալու համար, մարմնի 
պաշտպանիչներ բասկետբոլ խաղալու համար. 
մարմնի պաշտպանիչներ ձեռնագնդակ խաղալու 
համար, մարմնի պաշտպանիչներ վոլեյբոլ 
խաղալու համար, մարմնի պաշտպանիչներ 
լողափնյա վոլեյբոլ խաղալու համար, ձեռնոցներ 
խաղերի համար և ձեռնոցներ առողջարար 
մարզումների համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121028 (111) 19540
(220) 01.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 01.08.2022
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US
(442) 17.10.2012
(540)

(511)
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր, 

սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, կասետ-
ներ, կալիչներ (բռնիչներ) և քարթրիջներ՝ հա-
տուկ նախատեսված սայրերի պարունակման 
համար, ու դրանց բաղադրիչ մասեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121106 (111) 19541
(220) 17.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 17.08.2022
(730) Նարեկ Խաչատրյան, Արմավիրի մարզ, 
գյուղ Այգեշատ, փող. 8, տուն 23, AM
(442) 06.09.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ, 
կարմիր, մանուշակագույն, վարդագույն, 
կապույտ, սև մոխրագույն, երկնագույն, 
սպիտակ, դարչնագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 34. նարգիլե.
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ: 
____________________

(210) 20121123 (111) 19542
(220) 20.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 20.08.2022
(730) Նիկոն Քորփորեյշն, JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 9. լուսանկարչական սարքեր և դրանց 
մասեր և պարագաներ. խցիկներ և դրանց մասեր 
և պարագաներ. թվային խցիկներ և դրանց 
մասեր և պարագաներ. խցիկների ոսպնյակներ. 
խցիկների և թվային խցիկների մարտկոցներ 
և մարտկոցների լիցքավորիչներ. խցիկների և 
թվային խցիկների հեռակառավարման սարքեր. 
խցիկների և թվային խցիկների պատյան-
ներ. խցիկների և թվային խցիկների փոկեր. 
օպտիկական սարքեր և սարքավորումներ. 
հեռադի տակներ. աստղադիտակներ. հեռա-
չափեր. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք լուսանկարների և կինոնկարների 
խմբա գրման և կառավարման համար. 
էլեկտրո նային հրապարակումներ. անհպում 
չափիչ սարքեր և սարքավորումներ. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք. հեղուկա-
բյո ւրեղային պրոյեկտորներ.  հեղուկա-
բյուրեղային պրոյեկտորներով խցիկներ, 
հեղուկաբյուրեղային պրոյեկտորներով թվային 
խցիկներ. մանրադիտակներ. էլեկտրոնային 
մանրադիտակներ. կենսաբանական մանրա-
դիտակներ. ռենտգենային էլեկտրոնային 
մանրադիտակներ. օպտիկական նշանոցներ. 
մենակնոցներ. ակնոցներ, պենսնե, ակնա-
պակիներ, կոնտակտային ոսպնյակներ. 
ակնաբուժական ոսպնյակներ, օպտիկական 
ոսպնյակներ, ակնոցների, պենսնեի ոսպնյակներ. 
ակնոցների շրջանակներ. հիշողության կոշտ 
քարտեր, ֆլեշ հիշողության քարտեր. բջջային 

կուլտուրայի հետազոտման համակարգեր. 
խոշորացույցներ. արբալետների օպտիկական 
նշանոցներ. լուսանկարների թվային շրջա-
նակներ. հրազենի օպտիկական նշանոցներ և 
տեսադաշտի զննման հեռադիտակ սարքեր. 
կիսահաղորդիչների արտադրման մեքենաներ և 
համակարգեր. հեղուկ բյուրեղների արտադրման 
մեքենաներ և համակարգեր. լուսակայման կիսա-
հաղորդչային սարքավորումներ. լուսակայման 
հեղուկ-բյուրեղային սարքավորումներ. կիսա-
հաղորդչային տեստավորման սարքավորում-
ներ. հեղու կա բյուրեղային տեստավորման 
սարքավորումներ. թիթեղների փայլեցման 
մեքենաներ և սարքեր. կիսահաղորդիչների 
արտադրման մեքենաների և համակարգերի 
մասեր և կցամասեր. հեղուկ բյուրեղների 
արտադրման մեքենաների և համակարգերի 
մասեր և կցամասեր. լուսակայման կիսահա-
ղորդչային սարքավորումների մասեր և կցա-
մասեր. լուսակայման հեղուկաբյուրեղային 
սարքավորումների մասեր և կցամասեր. կիսահա-
ղորդչային տեստավորման սարքավորումների 
մասեր և կցամասեր. հեղուկաբյուրեղային 
տեստավորման սարքավորումների մասեր և 
կցամասեր. թիթեղների փայլեցման մեքենաների 
և սարքերի մասեր և կցամասեր. լուսանկարչա կան 
սարքերի և գործիքների համար հատուկ տուփեր. 
անդրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ խցիկների և թվային խցիկների 
համար. զտիչներ խցիկների և թվային խցիկների 
համար. իմպուլսային ֆոտոլուսարձակիչներ 
խցիկների և թվային խցիկների համար. 
բռնկիչ լամպեր խցիկների և թվային խցիկների 
համար. փականի ձգաններ խցիկների և թվային 
խցիկների համար. փականներ խցիկների և 
թվային խցիկների համար. դիապոզիտիվներ 
(լուսանկարչություն). կոճեր խցիկների և թվային 
խցիկների hամար. կալաններ լուսանկարչական 
ապարատների համար. դիտաններ խցիկների և 
թվային խցիկների համար. եռոտանի կալաններ 
խցիկների և թվային խցիկների համար. 
էպիդիասկոպներ. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. սմարթֆոններ. ձեռքի 
տերմինալային սարքավորումներ. տեսածրիչներ 
(տվ յալների մշակման սարքավորումներ). 
CCD խցիկներ. դեկորատիվ պիտակներ 
խցիկների համար. SD հիշողության քարտեր. 
USB համակենտրոնիչներ. ֆլեշ քարտերի 
ընթերցման սարքեր. տեսախաղերի ծրագրային 
արտադրանք. բարձրախոսներ. մետրոնոմներ.
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դաս 18. կանացի պայուսակների հիմ-
նա կմախքներ. դրամապանակների հիմնա-
կմախքներ. պայտեր. փոխադրման կաշվե 
տարաներ. հագուստ ընտանի կենդանիների 
համար. պայուսակներ և նմանատիպ ապրանք-
ներ. պարկեր և նմանատիպ ապրանքներ. 
պիտոյատուփեր արդուզարդի պարագաների 
համար (դատարկ). հովանոցներ և դրանց 
մասեր. ձեռնափայտեր. ձեռնափայտերի 
մետաղյա մասեր. ձեռնափայտերի բռնակներ. 
թամբագործական իրեր. կաշվե փոկեր. 
չդաբաղած, ճարպամշակած և դաբաղած 
կաշիներ և մորթիներ. մորթեղեն. փոկավոր 
պայուսակներ. մգդակած պայուսակներ և 
պարկեր. թղթապանակներ այցեքարտերի 
համար. գործարարական քարտերի թղթապա-
նակներ. պատյաններ բանալիների համար 
(կաշվե իրեր). պայուսակներ առևտրի համար. 
ուսապարկեր, ճանապարհորդական պարկեր. 
ձեռքի պայուսակներ.

դաս 37. կիսահաղորդիչներ արտադրող 
մեքենաների և համակարգերի տեղակայում. 
հեղուկ բյուրեղներ արտադրող մեքենաների և 
համակարգերի տեղակայում. հեղուկ բյուրեղներ 
ատրադրող մեքենաների և համակարգերի 
նորոգում կամ սպասարկում. կիսահաղորդիչներ 
արտադրող մեքենաների և համակարգերի 
նորոգում կամ սպասարկում. լուսանկարչական 
սարքավորումների նորոգում կամ սպասարկում. 
խցիկների նորոգում կամ սպասարկում. թվային 
խցիկների նորոգում կամ սպասարկում. խցիկների 
ոսպնյակների նորոգում կամ սպասարկում. 
օպտիկական սարքավորումների և գործիքների 
նորոգում կամ սպասարկում. մանրադիտակների 
նորոգում կամ սպասարկում. հեռադիտակների 
նորոգում կամ սպասարկում. աստղադիտակների 
նորոգում կամ սպասարկում. հեռաչափերի 
նորոգում կամ սպասարկում. կիսահաղորդչային 
տեստավորման սարքավորումների տեղա-
կայում. հեղուկաբյուրեղային տեստավորման 
սարքավորումների տեղակայում. կիսա-
հաղորդչային տեստավորման սարքավորումների 
նորոգում կամ սպասարկում. հեղուկաբյուրեղային 
տեստավորման սարքավորումների նորոգում կամ 
սպասարկում. ակնոցների նորոգում. չափման և 
տեստավորման սարքերի և գործիքների նորոգում 
կամ սպասարկում. հեռահաղորդակցական 
սարքերի և սարքավորումների նորոգում կամ 

սպասարկում. էլեկտրոնային մեքենաների և 
սարքավորումների նորոգում կամ սպասարկում. 
լսողական սարքերի նորոգում կամ սպասարկում. 
բժշկական սարքերի և գործիքների նորոգում 
կամ սպասարկում.

դաս 41. լուսանկարչություն և լուսա-
նկար չության վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. լուսանկարների վերաբերյալ 
սեմի նարների նախապատրաստում, անցկա-
ցում և կազմակերպում և լուսանկարների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամա դրում. 
լուսանկարչության դասընթացների նախա-
պատրաստում, անցկացում և կազմակերպում 
և լուսանկարչության դասընթացների վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
լուսա նկարչական իրադարձությունների և 
մրցույթների նախապատրաստում, անց-
կացում և կազմակերպում և լուսանկար-
չական իրադարձությունների և մրցույթների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամա-
դրում.  խցիկների և դրանց մասերի և 
պարագաների վարձույթ. լուսանկարչական 
ցուցահանդեսների նախապատրաստում, 
անցկացում և կազմակերպում և լուսանկար-
չական ցուցահանդեսների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. լուսա-
ն կ ա ր  չ ա կ ա ն  ց ո ւ ց ա հ ա ն դ ե ս ն ե ր ի  հ ա -
մ ա ր  ս ա ր ք ա վ ո ր ո ւ մ ն ե ր ի  վ ե ր ա բ ե ր յ ա լ 
տեղե կա տվության տրամադրում. թվային 
պատկերի ձևավորում. թվային պատկերի 
օնլայն ձևավորում. լուսանկարչություն. 
լուսանկարչության վերաբերյալ կրթություն և 
ուսուցում. լուսանկարչական սարքավորումների 
և դրանց մասերի ու լրակազմերի սպասարկման, 
նորոգման և շահագործման վերաբերյալ 
կրթություն և ուսուցում. չափման և տեստավորման 
սարքերի և գործիքների և դրանց մասերի 
ու լրակազմերի սպասարկման, նորոգման 
և շահագործման վերաբերյալ կրթություն և 
ուսուցում. օպտիկական սարքերի և գործիքների 
և դրանց մասերի ու լրակազմերի սպասարկման, 
նորոգման և շահագործման վերաբերյալ 
կրթություն և ուսուցում. կիսահաղորդիչներ 
արտադրող մեքենաների և համակարգերի 
(ներառյալ կիսահաղորդչային տեստավորման 
սարքավորումների և այլ ծայրամասային 
սարքերի) և դրանց մասերի ու լրակազմերի 
սպասարկման, նորոգման և շահագործման 
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վերաբերյալ կրթություն և ուսուցում. հեղուկ 
բ յո ւրեղներ արտադրող մեքենաների և 
համակարգերի (ներառյալ հեղուկ բյուրեղային 
տեստավորման սարքավորումների և այլ 
ծայրամասային սարքերի) և դրանց մասերի 
ու լրակազմերի սպասարկման, նորոգման 
և շահագործման վերաբերյալ կրթություն 
և ուսուցում. հեռաղորդակցական սարքերի 
և սարքավորումների և դրանց մասերի ու 
լրակազմերի սպասարկման, նորոգման և 
շահագործման վերաբերյալ կրթություն և 
ո ւսուցում .  է լեկտրոնային մեքենաների 
և սարքավորումների և դրանց մասերի և 
լրակազմերի սպասարկման, նորոգման և 
շահագործման վերաբերյալ կրթություն և 
ուսուցում.  ակնապակիներ (ակնոցներ) 
արտադրող մեքենաների և սարքավորումների 
և դրանց մասերի ու լրակազմերի սպա-
սարկման, նորոգման և շահագործման 
վերաբերյալ կրթություն և ուսուցում. օնլայն 
հրատարակո ւթ յ ո ւ նների  տրամադրո ւմ 
(չբեռնվող). սեմինարների նախապատրաստում, 
անցկացում և կազմակերպում և դրանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
պատկերների ֆայլերի և տեսաֆայլերի (չբեռնվող) 
տրամադրում ինտերնետի միջոցով. օպտիկական 
մեքենաների և գործիքների վարձույթ. չափման 
և տեստավորման մեքենաների և գործիքների 
վարձույթ. հրատարակությունների պլանավորում, 
խմբագրում և արտադրություն: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121124 (111) 19543
(220) 20.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 20.08.2022
(730) Նիկոն Քորփորեյշն, JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511) 
դաս 9. լուսանկարչական սարքեր և դրանց 

մասեր և պարագաներ. խցիկներ և դրանց մասեր 
և պարագաներ. թվային խցիկներ և դրանց 
մասեր և պարագաներ. խցիկների ոսպնյակներ. 
խցիկների և թվային խցիկների մարտկոցներ 

և մարտկոցների լիցքավորիչներ. խցիկների և 
թվային խցիկների հեռակառավարման սարքեր. 
խցիկների և թվային խցիկների պատյաններ. 
խցիկների և թվային խցիկների փոկեր. 
օպտիկական սարքեր և սարքավորումներ. 
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. հեռա-
չափեր .  համակարգչա յին  ծրագրային 
արտադրանք լուսանկարների և կինոնկարների 
խմբագրման և կառավարման համար. 
էլեկտրոնային հրապարակումներ. անհպում 
չափիչ սարքեր և սարքավորումներ. համա-
կարգչա յին  ծրագրային  արտադրանք. 
հեղուկա   բյուրեղային պրոյեկտորներ. հեղու-
կա բյու րեղային պրոյեկտորներով խցիկներ, 
հեղուկաբյուրեղային պրոյեկտորներով թվային 
խցիկներ. մանրադիտակներ. էլեկտրոնային 
մանրադիտակներ. կենսաբանական մանրա-
դիտակներ. ռենտգենային էլեկտրոնային 
մանրադիտակներ. օպտիկական նշանոցներ. 
մենակնոցներ. ակնոցներ, պենսնե, ակնա-
պակիներ, կոնտակտային ոսպնյակներ. 
ակնաբուժական ոսպնյակներ, օպտիկական 
ոսպնյակներ, ակնոցների, պենսնեի ոսպնյակներ. 
ակնոցների շրջանակներ. հիշողության կոշտ 
քարտեր, ֆլեշ հիշողության քարտեր. բջջային 
կուլտուրայի հետազոտման համակարգեր. 
խոշորացույցներ. արբալետների օպտիկական 
նշանոցներ. լուսանկարների թվային շրջա-
նակներ. հրազենի օպտիկական նշանոցներ և 
տեսադաշտի զննման հեռադիտակ սարքեր. 
կիսահաղորդիչների արտադրման մեքենաներ և 
համակարգեր. հեղուկ բյուրեղների արտադրման 
մեքենաներ և համակարգեր. լուսակայման 
կիսահաղորդչային սարքավորումներ. լուսակայ-
ման հեղուկաբյուրեղային սարքավորումներ. 
կիսահաղորդչային տեստավորման սարքա-
վորումներ. հեղուկաբյուրեղային տեստավորման 
սարքավորումներ. թիթեղների փայլեցման 
մեքենաներ և սարքեր. կիսահաղորդիչների 
արտադրման մեքենաների և համակարգերի 
մասեր և կցամասեր. հեղուկ բյուրեղների 
արտադրման մեքենաների և համակարգերի 
մասեր և կցամասեր. լուսակայման կիսահա-
ղորդչային սարքավորումների մասեր և 
կցամասեր. լուսակայման հեղուկաբյուրեղային 
սարքավորումների մասեր և կցամասեր. 
կիսահաղորդչային տեստավորման սար-
քա  վո  րումների մասեր և կցամասեր. հեղու-
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կաբյուրեղային տեստավորման սարքա-
վորումների մասեր և կցամասեր. թիթեղների 
փայլեցման մեքենաների և սարքերի մասեր 
և կցամասեր. լուսանկարչական սարքերի 
և գործիքների համար հատուկ տուփեր. 
անդրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ խցիկների և թվային խցիկների 
համար. զտիչներ խցիկների և թվային խցիկների 
համար. իմպուլսային ֆոտոլուսարձակիչներ 
խցիկների և թվային խցիկների համար. 
բռնկիչ լամպեր խցիկների և թվային խցիկների 
համար. փականի ձգաններ խցիկների և թվային 
խցիկների համար. փականներ խցիկների և 
թվային խցիկների համար. դիապոզիտիվներ 
(լուսանկարչություն). կոճեր խցիկների և թվային 
խցիկների hամար. կալաններ լուսանկարչական 
ապարատների համար. դիտաններ խցիկների և 
թվային խցիկների համար. եռոտանի կալաններ 
խցիկների և թվային խցիկների համար. 
էպիդիասկոպներ. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. սմարթֆոններ. ձեռքի 
տերմինալային սարքավորումներ. տեսածրիչներ 
(տվ յալների մշակման սարքավորումներ). 
CCD խցիկներ. դեկորատիվ պիտակներ 
խցիկների համար. SD հիշողության քարտեր. 
USB համակենտրոնիչներ. ֆլեշ քարտերի 
ընթերցման սարքեր. տեսախաղերի ծրագրային 
արտադրանք. բարձրախոսներ. մետրոնոմներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121125 (111) 19544
(220) 20.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 20.08.2022
(730) Նիկոն Քորփորեյշն, JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511) 
դաս 9. լուսանկարչական սարքեր և դրանց 

մասեր և պարագաներ. խցիկներ և դրանց մասեր 
և պարագաներ. թվային խցիկներ և դրանց 
մասեր և պարագաներ. խցիկների ոսպնյակներ. 
խցիկների և թվային խցիկների մարտկոցներ 
և մարտկոցների լիցքավորիչներ. խցիկների և 
թվային խցիկների հեռակառավարման սարքեր. 

խցիկների և թվային խցիկների պատյաններ. 
խցիկների և թվային խցիկների փոկեր. 
օպտիկական սարքեր և սարքավորումներ. 
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. հեռա-
չափեր. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք լուսանկարների և կինոնկարների 
խմբագրման և կառավարման համար. էլեկ-
տրո նային հրապարակումներ. անհպում 
չափիչ սարքեր և սարքավորումներ. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք. հեղու-
կ աբյուրեղային պրոյեկտորներ.  հեղու -
կաբյուրեղային պրոյեկտորներով խցիկներ, 
հեղուկաբյուրեղային պրոյեկտորներով թվային 
խցիկներ. մանրադիտակներ. էլեկտրոնային 
մանրադիտակներ. կենսաբանական մանրա-
դիտակներ. ռենտգենային էլեկտրոնային 
մանրադիտակներ. օպտիկական նշանոցներ. 
մենակնոցներ. ակնոցներ, պենսնե, ակնա-
պակիներ, կոնտակտային ոսպնյակներ. 
ակնաբուժական ոսպնյակներ, օպտիկական 
ոսպնյակներ, ակնոցների, պենսնեի ոսպնյակներ. 
ակնոցների շրջանակներ. հիշողության կոշտ 
քարտեր, ֆլեշ հիշողության քարտեր. բջջային 
կուլտուրայի հետազոտման համակարգեր. 
խոշորացույցներ. արբալետների օպտիկական 
նշանոցներ. լուսանկարների թվային շրջա-
նակներ. հրազենի օպտիկական նշանոցներ և 
տեսադաշտի զննման հեռադիտակ սարքեր. 
կիսահաղորդիչների արտադրման մեքենաներ և 
համակարգեր. հեղուկ բյուրեղների արտադրման 
մեքենաներ և համակարգեր. լուսակայման 
կիսահաղորդչային սարքավորումներ. լուսա-
կայման հեղուկաբյուրեղային սարքավորումներ. 
կիսահաղորդչային տեստավորման սարքա-
վորումներ. հեղուկաբյուրեղային տեստավորման 
սարքավորումներ. թիթեղների փայլեցման 
մեքենաներ և սարքեր. կիսահաղորդիչների 
արտադրման մեքենաների և համակարգերի 
մասեր և կցամասեր. հեղուկ բյուրեղների 
արտադրման մեքենաների և համակարգերի 
մասեր և կցամասեր. լուսակայման կիսահա-
ղորդչային սարքավորումների մասեր և 
կցամասեր. լուսակայման հեղուկաբյուրեղային 
սարքավորումների մասեր և կցամասեր. կիսա-
հաղորդչային տեստավորման սարքա վորումների 
մասեր և կցամասեր. հեղուկաբյուրեղային 
տեստավորման սարքավորումների մասեր և 
կցամասեր. թիթեղների փայլեցման մեքենաների 
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և սարքերի մասեր և կցամասեր. լուսանկարչական 
սարքերի և գործիքների համար հատուկ տուփեր. 
անդրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ խցիկների և թվային խցիկների հա-
մար. զտիչներ խցիկների և թվային խցիկների 
համար. իմպուլսային ֆոտոլուսարձակիչներ 
խցիկների և թվային խցիկների համար. 
բռնկիչ լամպեր խցիկների և թվային խցիկների 
համար. փականի ձգաններ խցիկների և թվային 
խցիկների համար. փականներ խցիկների և 
թվային խցիկների համար. դիապոզիտիվներ 
(լուսանկարչություն). կոճեր խցիկների և թվային 
խցիկների hամար. կալաններ լուսանկարչական 
ապարատների համար. դիտաններ խցիկների և 
թվային խցիկների համար. եռոտանի կալաններ 
խցիկների և թվային խցիկների համար. 
էպիդիասկոպներ. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. սմարթֆոններ. ձեռքի 
տերմինալային սարքավորումներ. տեսածրիչներ 
(տվ յալների մշակման սարքավորումներ). 
CCD խցիկներ. դեկորատիվ պիտակներ 
խցիկների համար. SD հիշողության քարտեր. 
USB համակենտրոնիչներ. ֆլեշ քարտերի 
ընթերցման սարքեր. տեսախաղերի ծրագրային 
արտադրանք. բարձրախոսներ. մետրոնոմներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121136 (111) 19545
(220) 22.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 22.08.2022
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 06.09.2012
(540)

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121226 (111) 19546
(220) 05.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 05.09.2022
(730) «Արիկո-Գոռ» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Արզնու խճ. 4, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511) 
դաս 16. թուղթ: 

____________________

(210) 20121382 (111) 19547
(220) 10.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 10.10.2022
(730) «1-ՌՈՒԿ» ՍՊԸ, Գյուլբենկյան 29-24, AM
(442) 17.10.2012
(540)

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

(511) 
դաս 42. համակարգչային ծրագրերի մշա-

կում, ինտերնետային կայքերի պատրաստում: 
____________________
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(210) 20121399 (111) 19548
(220) 15.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 15.10.2022
(730) Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 7. ամբարձիչներ, վերելակներ և դրանց 

կառուցվածքային տարրեր, այն է՝ ամբարձիչների 
և վերելակների խմբային կոնտրոլերներ. 
շարժասանդուղքներ և դրանց պահեստամասեր, 
այն է՝ աստիճաններ, բազրիքներ և շարժաբեր 
մեխանիզմներ. ամբարձիչներ աստիճանները 
հաղթահարելու համար, շարժաբերով ամբար-
ձիչներ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
փոխադրման, կայանման և պահպանման 
համար. շարժվող ուղևորային ուղիներ (ոչ 
ապրանքների փոխադրման համար). շարժիչներ 
վերոհիշյալ ապրանքների համար.

դաս 37. ամբարձիչների, վերելակների, 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
փոխադրման, կայանման և պահպանման 
համար շարժաբերով ամբարձիչների, շարժվող 
ուղևորային ուղիների (ոչ ապրանքների 
փոխադրման համար) և դրանց մասերի ու 
բաղադրիչների տեղադրում և նորոգում:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121432 (111) 19549
(220) 19.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 19.10.2022
(730) «Իրավունք և օրինականություն» ՍՊԸ, 
0010, Երևան, Զաքյան 5/38, AM
(442) 05.11.2012

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն և սև 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ: 

____________________

(210) 20121433 (111) 19550
(220) 22.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 22.10.2022
(730) «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM
(442) 05.11.2012
(540)

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

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

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

____________________
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(210) 20121434 (111) 19551
(220) 22.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 22.10.2022
(730) Քրայսլեր Գրուփ ԼԼՔ, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր: 
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121446 (111) 19552
(220) 23.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 23.10.2022
(730) Ստեփան Ասլանյան, Երևան, Ա. Ավետիսյան 
փ. 70, բն. 13, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. օնլայն 
շուկաների տրամադրում ապրանքների և ծառայու-
թյունների վաճառողներին և գնորդներին. օնլայն 
աճուրդային ծառայություններ. օնլայն շուկայի 
միջոցով ապրանքներ առաքողների և ապրանք-
ներ փոխադրողների համապատասխանեցում 
ապրանքների փոխադրման նպատակով. մատա-
կարար հաճախորդ և մատակարար գնորդ 
համապատասխանեցման և ծանոթացման 
ծառայություններ. գործնական տեղեկատվության 
տրամադրում. գնորդների և վաճառողների 
վերաբերյալ արձագանքի և վարկանիշային 
տվյալների տրամադրում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
փոխադրումների, նավավարձակալության և 
առաքման ծառայությունների միջնորդություն. 
տեղեկատվություն փոխադրումների և ճանա-
պար հորդության հարցերով.

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: 
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121493 (111) 19553
(220) 02.11.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 02.11.2022
(730) «Ջեմմա և Սիլվի» ՍՊԸ, Երևան, 
Արտաշիսյան 2-րդ նրբ., տուն 8, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(526) «BOLOUR SHISHEH» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-

կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու-
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պող պատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճենա-
պակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

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

____________________

(210) 20121509 (111) 19554
(220) 08.11.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 08.11.2022
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(730) «Էյջթի էլեքթրոնիքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 15 շ., բն. 4, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(526) «Electronics» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ,  ձայնագրման սկավա-
ռակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ,  տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ: 

____________________

(210) 20121510 (111) 19555
(220) 08.11.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 08.11.2022
(730) «Էյջթի էլեքթրոնիքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 15 շ., բն. 4, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(526) «Technics» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ,  տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ: 

____________________

(210) 20120086 (111) 19556
(220) 23.01.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 23.01.2022
(730) Սուսաննա Միքայելի Շամախյան, Երևան, 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, 37շ., բն. 29, AM
(442) 20.02.2012
(540)

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

(511) 
դաս 35. աշխատանքի տեղավորման 

գործակալություն: 
____________________
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(210) 20120097 (111) 19557
(220) 24.01.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 24.01.2022
(730) «Միքդավ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Ավետիսյան 
84, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մուգ և բաց 
կապույտ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. դեղատուն.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ: 

____________________

(210) 20120189 (111) 19558
(220) 10.02.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 10.02.2022
(730) «Ալմերիան» ՍՊԸ, Երևան, Ղ. Փարպեցու 
9ա-10, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր 
գույնով:

(511) 
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20120607 (111) 19559
(220) 04.05.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 04.05.2022
(730) «ԷսՎեԿա և Էս» ՍՊԸ, RU
(442) 18.05.2012
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20120887 (111) 19560
(220) 09.07.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 09.07.2022
(730) Ալմիրալլ, Ս.Ա., ES
(442) 06.09.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 
դաս 10. ներշնչակներ.

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20121098 (111) 19561
(220) 14.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 14.08.2022
(730) «Էլմարկետ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Սուրենյան 
2-49, AM
(442) 19.09.2012
(540)

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

(511) 
դաս 35. էլեկտրոնիկայի և էլեկտրա տեխ-

նիկայի մանրածախ և մեծածախ առևտուր.
դաս 37. էլեկտրոնիկայի և էլեկտրա տեխ-

նիկայի երաշխիքային սպասարկում: 
____________________

(210) 20121145 (111) 19562
(220) 24.08.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 24.08.2022
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US
(442) 19.09.2012
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(540)

(526) «Triple action» արտահայտությունը և «1, 
2, 3» թվերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կա-
պույտ, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ:

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20121238 (111) 19563
(220) 06.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 06.09.2022
(730) «Գաջեգործ» ՓԲԸ, 0008, Երևան, 
Գաջեգործների 74, AM
(442) 19.09.2012

(540)

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

(511) 
դաս 19. շինանյութ, մասնավորապես՝ գաջ: 

____________________

(210) 20121239 (111) 19564
(220) 06.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 06.09.2022
(730) «Գաջեգործ» ՓԲԸ, 0008, Երևան, Գաջե-
գործների 74, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
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(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կանաչ, 
սպիտակ, կարմիր, սև և դեղին գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 19. շինանյութ, մասնավորապես՝ գաջ: 

____________________

(210) 20121263 (111) 19565
(220) 10.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 10.09.2022
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 17.10.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մոխրա-
գույն, սև, սպիտակ, վարդագույն, կանաչ 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, կաթնային 

ըմպելիքներ կաթի գերակշռությամբ, յոգուրտ, 
կեֆիր, սերուցք, ճարպանյութեր սննդային 
ճարպերի պատրաստման համար, սննդային 
յուղեր և ճարպեր, ճարպային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար, մարգարին, կարագ, 
սերուցքային կրեմ, պանիրներ, կաթնաշոռ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ կաթի 
հիմքով. 

դաս 35. ապրանքների խթանում երրորդ 
անձանց համար, 29-րդ դասի ապրանքների 
մեծա ծախ և մանրածախ առևտուր, այն է՝ կաթի 
և կաթնամթերքի, կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքների, յոգուրտի, կեֆիրի, 
սերուցքի, սննդային ճարպերի պատրաստման 
համար ճարպանյութերի, սննդային յուղերի և 
ճարպերի, բուտերբրոդների համար ճարպային 
խառնուրդների, մարգարինի, կարագի, սե րուց-

քային կրեմի, պանիրի, կաթնաշոռի մեծա ծախ 
և մանրածախ առևտուր. խանութների ծառա-
յություններ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովում, այն է՝ կաթով և կաթնամթերքով, 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիք նե-
րով, կաթի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներով, 
յոգուրտով, կեֆիրով, սերուցքով, սննդային 
ճար պերի պատրաստման համար նախատես-
ված ճարպանյութերով, սննդային յուղերով և 
ճարպերով, բուտերբրոդների համար ճարպային 
խառնուրդներով, մարգարինով, կարագով, 
սերուցքային կրեմով, պանիրով, կաթնաշոռով. 
կաթնային բարերի և կաֆետերիաների ծառա-
յություններ: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121293 (111) 19566
(220) 14.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 14.09.2022
(730) «Գեդեոն Ռիխտեր» դեղատուն ՀՁ ՍՊԸ, 
Երևան, Ղ. Փարպեցի 22, շ. 14, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) «PHARMACY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 35. դեղատուն: 

____________________

(210) 20121335 (111) 19567
(220) 20.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 20.09.2022
(730) «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 
փող., շենք 19, AM
(442) 08.10.2012
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, սպիտակ, 
շագա նակագույն, կարմիր, կապույտ, 
սև, մանուշակագույն, դարչնագույն, ար-
ծա  թագույն, սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

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

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

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

____________________

(210) 20121344 (111) 19568
(220) 27.09.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 27.09.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB
(442) 05.11.2012
(310) 20120701   (320) 21.05.2012   (330) AZ
(540)

(511) 
դաս  34 .  սիգարետներ .  ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121401 (111) 19569
(220) 15.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 15.10.2022
(730) «Արմնյուզ» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 
1, AM
(442) 05.11.2012
(540)

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
(հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում): 

____________________

(210) 20121403 (111) 19570
(220) 15.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 15.10.2022
(730) «Արմնյուզ» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 
1, AM
(442) 05.11.2012
(540)

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում, 
(հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում): 

____________________

(210) 20121404 (111) 19571
(220) 15.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 15.10.2022
(730) «Ա-Թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 56/2, AM
(442) 05.11.2012
(540)
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(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում, (հեռուս-
տածրագրերի, հեռուստահաղորդման պատ-
րաստում): 

____________________

(210) 20121405 (111) 19572
(220) 15.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 15.10.2022
(730) «Ա-Թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 56/2, AM
(442) 05.11.2012
(540)

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում, 
(հեռուս տածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում): 

____________________

(210) 20121408 (111) 19573
(220) 15.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 15.10.2022
(730) Դը Չիլդրնս Փլեյս Րիթեյլ Սթորզ, Ինք., US
(442) 20.11.2012
(540)

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

վարտիք, անդրավարտիք, շապիկներ, վերնա-
շապիկներ, շրջազգեստ, ներքնազգեստ, ձեռ-
նոցներ, գոտիներ (հագուստ), վզկապներ, 
շարֆեր, կաշնեներ, կեպիներ, գլխակապեր, 
գլխաշորեր.

դաս 35. վաճառքի ծառայություններ, 
ներառյալ մանրածախ առևտրի ծառայություն-
ներ. փոստային պատվերների ծառայություններ. 
ինտերնետի կամ համակարգչային ցանցի 
կամ հաղորդակցական այլ ցանցի միջոցով 
տրամադրվող վաճառքի ծառայություններ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121452 (111) 19574
(220) 25.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 25.10.2022
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) Բացի «Գետաշեն» գրառումից մնացած  բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մանանեխագույն, 
դեղին, շագանակագույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. հացահատիկային մթերքներ, հաց: 

____________________

(210) 20121468 (111) 19575
(220) 29.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 29.10.2022
(730) Թամարա Սարգսյան, Երևան, Ալմա-Աթա 
60, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 43. հյուրանոց: 

____________________

(210) 20121471 (111) 19576
(220) 29.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 29.10.2022
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(730) «Վանց գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վերին 
Զեյթուն, Կամարակ 2-րդ նրբ., 36 տուն, AM
(442) 20.11.2012
(540)

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

(511) դաս 30. խմորեղեն, հրուշակեղեն.
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20121483 (111) 19577
(220) 31.10.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 31.10.2022
(730) Ռոզա Գևորգի Ստեփանյան, Երևան, Ավե-
տիսյան, շ. 21, բն. 1, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 

անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար: 

____________________

(210) 20121494 (111) 19578
(220) 05.11.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 05.11.2022
(730) «Էյջ Այ Սի դիզայն» ՍՊԸ, 0014, Երևան, 
Մամիկոնյանց, 48, AM
(442) 20.11.2012

(540)

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

(511) 
դաս 42. քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

մշակում և փորձաքննություն: 
____________________

(210) 20121499 (111) 19579
(220) 06.11.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 06.11.2022
(730) «Կասավան» ՍՊԸ, Երևան, Նելսոն Ստե-
փանյան 44/4, բն. 28, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ: 
____________________

(210) 20121508 (111) 19580
(220) 08.11.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 08.11.2022
(730) «Սերոբ» ՍՊԸ, Երևան, Տրգրան Մեծ 40/4, AM
(442) 20.11.2012
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(540)

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20121515 (111) 19581
(220) 09.11.2012 (151) 28.02.2013
 (181) 09.11.2022
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 32. շշալցված բնական քաղցրահամ 
աղբյուրի ջուր. շշալցված բնական հանքային 
ջուր՝ գազավորված և ոչ գազավորված: 

____________________

(210) 20120755 (111) 19582
(220) 06.06.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 06.06.2022
(730) «Վիա տեչ» ՍՊԸ, 0010, Երևան, Նալ-
բանդյան 96, տուն 6, АМ
(442) 19.09.2012

(540)

(511) 
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20120859 (111) 19583
(220) 29.06.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 29.06.2022
(730) «Կիբեռ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան փ., թիվ 
13, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ,  ձայնագրման սկավա-
ռակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ,  տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. ինտերնետ-սրճարան. կրթություն 

(դաստիարակություն, ուսուցում). ուսումնական 
գործընթացի ապահովում, զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում, ակումբ, կարաոկե, կինոսրահ, 
դիսկոտեկ, խաղային համալիր.

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) 20120891 (111) 19584
(220) 10.07.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 10.07.2022
(730) «Երևանի տեխնոլոգիական սարքա-

վորումների գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 
Դավիթ Անհաղթ 8

(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:

(511) դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի մանրածախ վաճառք: 

____________________

(210) 20120905 (111) 19585
(220) 11.07.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 11.07.2022
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 06.09.2012
(540)

(511) դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախո-
տային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, 
վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120908 (111) 19586
(220) 11.07.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 11.07.2022
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 06.09.2012
(540)

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախո-

տային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, 
վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120909 (111) 19587
(220) 11.07.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 11.07.2022
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 06.09.2012
(540)

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախո-

տային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, 
վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20120910 (111) 19588
(220) 11.07.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 11.07.2022
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 06.09.2012
(540)

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախո-

տային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, 
վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120911 (111) 19589
(220) 11.07.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 11.07.2022
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 06.09.2012
(540)

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախո-

տային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120917 (111) 19590
(220) 13.07.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 13.07.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Ադամյան, 
Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 52, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(511) 
դաս 35. կոշիկի և հագուստի խանութ: 

____________________

(210) 20121132 (111) 19591
(220) 21.08.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 21.08.2022
(730) Ջոզեֆ Քամփնի Ինթերնեյշնլ, Ինք., US
(442) 05.11.2012
(310) 85/551,360   (320) 23.02.2012   (330) US
(540)

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

(511) 
դաս 32. էներգետիկ և սպորտային ըմպե-

լիքներ, որոնք պարունակում են դիետիկ ու 
սննդային հավելումներ, վիտամիններ և խոտա-
բույսեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121133 (111) 19592
(220) 21.08.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 21.08.2022
(730) Ջոզեֆ Քամփնի Ինթերնեյշնլ, Ինք., US
(442) 05.11.2012
(540)

(511) 
դաս 32. էներգետիկ և սպորտային ըմպե-

լիքներ, որոնք պարունակում են դիետիկ ու 
սննդային հավելումներ, վիտամիններ և խոտա-
բույսեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20121134 (111) 19593
(220) 21.08.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 21.08.2022
(730) Ջոզեֆ Քամփնի Ինթերնեյշնլ, Ինք., US
(442) 05.11.2012
(540)

(511) դաս 21. սննդամթերքի կամ ըմպելիքների 
համար ներսից մշտապես ապահով հերմետիկ, 
ջերմափոխանակիչ տարաներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121189 (111) 19594
(220) 27.08.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 27.08.2022
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 05.11.2012
(310) T1203496A   (320) 15.03.2012   (330) SG
(540)

(511) 
դաս 3. խնամքի կոսմետիկական արտա -

դրանք և պատրաստուկներ. մաշկի խնամքի 
պատրաստուկներ և արտադրանք (կոսմե-
տիկական և դեղերով չտոգորված). դեմքի 
խնամքի համար նախատեսված արտադրանք 
(կոսմետիկական). մարմնի խնամքի պատրաս-
տուկներ և արտադրանք (դեղերով չտոգորված). 
մարմնի խնամքի բնական արտադրանք 
(դեղերով չտոգորված) դեմքի և մաշկի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ. մաշկի մեռած բջիջների 
հեռացման կոսմետիկական միջոցներ մաշկի 
խնամքի և մաքրման համար. դեղերով չտոգոր-

ված պատրաստուկներ մաշկի խոնավացման, 
սնուցման, տոնավորման և խնամքի համար. 
էմուլսիայի տեսքով պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար (դեղերով չտոգորված). 
պատ րաստուկներ շպարի համար. դեմքի 
մաքրման քսուք-դիմակներ (կոսմետիկական). 
կոսմետիկական դիմակներ. կոսմետիկական 
միջոցներով տոգորված դեմքի անձեռոցիկներ. 
դիմակներ դեմքի համար (կոսմետիկական). 
մաքրող դիմակներ. քսուքներ կնճիռների համար. 
քսուքներ մաշկի ձգման համար. շրթներկեր. 
շրթունքների խոնավացման և լավորակման 
միջոցներ. հեղուկ և փոշու տեսքով հիմքեր. հիմքեր 
շպարի համար. մաշկի խոնավացման քսուք-
ներ, լոսյոններ և ժելեր. մաշկի սպիտակեցման 
պատրաստուկներ. մաշկի տոնավորման պատ-
րաստուկներ. մաշկի մաքրող և ձգող միջոց-
ներ. աչքերի դիմակներ. աչքերի քսուքներ, 
լոսյուններ և ժելեր. մաշկի և մարմնի մերսման 
քսուքներ. օճառներ. օծանելիք. եթերային յուղեր. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. շամպուններ. 
լավորակիչներ. մազերի հարդարման միջոցներ. 
մազերի խնամքի պատրաստուկներ. մազերի 
ներկման պատրաստուկներ, բոլորն ընդգրկված 
3-րդ դասում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121197 (111) 19595
(220) 29.08.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 29.08.2022
(730) Ջոզեֆ Քամփնի Ինթերնեյշնլ, Ինք., US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 21. սննդամթերքի կամ ըմպելիքների 

համար, ներսից մշտապես ապահով, հերմետիկ, 
ջերմափոխանակիչ տարաներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121227 (111) 19596
(220) 05.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 05.09.2022
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(730) «Բամբու բամբինո» ՍՊԸ, 0001, Երևան, 
Նալբանդյան փող., 37/49, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, մոխրագույն, 
շագանակագույն, դեղին, թանաքագույն, 
մանուշակագու յն ,  կանաչ,  կարմիր, 
վարդագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20121228 (111) 19597
(220) 05.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 05.09.2022
(730) «Բամբու բամբինո» ՍՊԸ, 0001, Երևան, 
Նալբանդյան փող., 37/49, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, 
մուգ և բաց նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20121249 (111) 19598
(220) 07.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 07.09.2022
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-
Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) «ԵՓԱԾ ԵՐՇԻԿ» և «ԲԱՐՁՐ ԿԱՐԳԻ» 
արտահայտություններն ինքնուրու յն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք: 

____________________

(210) 20121250 (111) 19599
(220) 07.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 07.09.2022
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-
Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 08.10.2012
(540)
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(526) «ԿՈԼԲԱՍԱ ՎԱՐԵՆՆԱՅԱ» (ռուս.) արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք: 

____________________

(210) 20121252 (111) 19600
(220) 07.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 07.09.2022
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-
Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) «ԿՈԼԲԱՍԱ ՎԱՐԵՆՆԱՅԱ» և «ՎԻՍՇԻ 
ՍՈՐՏ» (ռուս.) արտահայտություններն ինքն-
ու րույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, նարնջա-
գույն, ոսկեգույն, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք: 

____________________

(210) 20121253 (111) 19601
(220) 07.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 07.09.2022
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-
Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 08.10.2012

(540)

(526) «ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻ», «ԴՈԲՐԻ ՍԱՄԱՐԻ-
ՏՅԱՆԻՆ» (ռուս.) արտահայտություններից 
և «ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ» բառից բացի մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
սև, բեժ և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք: 

____________________

(210) 20121255 (111) 19602
(220) 07.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 07.09.2022
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-
Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 08.10.2012
(540)
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(526) «ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻ», «ԴՈԲՐԻ ՍԱՄԱ-
ՐԻՏՅԱՆԻՆ» (ռուս.) արտա հայ տություն-
ներից բացի մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպի տակ, 
ոսկեգույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք: 

____________________

(210) 20121256 (111) 19603
(220) 07.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 07.09.2022
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-
Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) «ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻ», «ԴՈԲՐԻ ՍԱՄԱ-
ՐԻՏՅԱՆԻՆ» (ռուս. )  արտահայ տու-
թյուններից և «ԷԼԻՏԱՐ» բառից բացի 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահ  պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, ոսկեգույն, 
բեժ, կապույտ, սպիտակ և դեղին գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք: 

____________________

(210) 20121280 (111) 19604
(220) 13.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 13.09.2022
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US
(442) 08.10.2012

(540)

(526) Բացի «Հատիս», «Hatis» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) դաս 43. հանդիպումների սենյակների 
վարձով տրամադրում: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121282 (111) 19605
(220) 13.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 13.09.2022
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US
(442) 08.10.2012
(540)

(526) Բացի «Սիս» և «Sis» բառերից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(511) դաս 43. հանդիպումների սենյակների 
վարձով տրամադրում: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121314 (111) 19606
(220) 18.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 18.09.2022
(730) Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US
(442) 17.10.2012
(540)
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

ինսուլին.
դաս 10. սարքավորումներ ինսուլինի 

ներարկ  ման համար. ինսուլին պարունակող սար-
քա վորումներ ինսուլինի ներարկման համար. 
նախապես լցված սարքավորումներ ինսուլինի 
ներարկման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121315 (111) 19607
(220) 18.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 18.09.2022
(730) Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US
(442) 17.10.2012
(540)

 
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 
ինսուլին:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121318 (111) 19608
(220) 18.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 18.09.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(526) «Կոնֆետ» և «կոնֆետի» (ռուս.) գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք: 

____________________

(210) 20121319 (111) 19609
(220) 18.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 18.09.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(526) «Kiki Viki» և «Կիկի-Վիկի» գրառումներից 
բացի մնացած բոլոր գրառումներն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք: 

____________________

(210) 20121320 (111) 19610
(220) 18.09.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 18.09.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 17.10.2012
(540)
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք: 

____________________

(210) 20121371 (111) 19611
(220) 05.10.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 05.10.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 05.11.2012
(310) 20120519   (320) 17.04.2012   (330) AZ
(540)

(511) 
դաս  34 .  սիգարետներ .  ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121435 (111) 19612
(220) 22.10.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 22.10.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես 
Կարապետյան, Երևան, Դավիթաշեն, 3-րդ թաղ., 
7-րդ շ., բն. 9, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) «ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» 
արտահայտությունը և «ՆԵԴՎԻԺԻՄՈՍՏ» 
(ռուս.) բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն: 

____________________

(210) 20121442 (111) 19613
(220) 22.10.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 22.10.2022
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օճառ, մաքրող միջոցներ, մազերի 

խնամքի միջոցներ, մազերի ներկման միջոցներ, 
մազերի լոսյոններ, մազերի գանգրացման 
միջոցներ, շամպուններ, լավորակիչներ, ցրցայտ-
ման միջոցներ մազերի համար, փոշիներ մա-
զերի համար, մազերի հարդարման միջոցներ, 
մազերի լաքեր, մուսեր մազերի համար, մազերի 
փայլեցման միջոցներ, մազերի ժելեր, մազերի 
խոնավացման միջոցներ, մազերի հեղուկներ, 
մազերի յուղեր, մազերը ամրացնող միջոցներ, 
մազերի քսուքներ, պատրաստուկներ լոգանքի 
և(կամ) ցնցուղի համար, հոտազերծիչներ, 
հակաքրտինքային միջոցներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121443 (111) 19614
(220) 22.10.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 22.10.2022
(730) Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփորեյշն, 
Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 09. կինոժապավենների հավաքածու. 

նախապես գրանցված DVD-ներ. նախապես 
գրանցված CD-ներ. ներբեռնվող ձայնա- և 
տեսագրանցումներ. ներբեռնվող կինոֆիլմեր, 
հեռուստաշոուներ և տեսագրանցումներ. ներ-
բեռնվող հեռախոսազանգեր, պատկերներ, 
համակարգչի էկրանային պատկերներ, խաղեր 
և երաժշտություն համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի և անլար սարքերի միջոցով. 
էկրանի պաշտպանիչի համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք. համակարգչային խաղերի 
և տեսախաղերի ծրագրային ար տադրանք. 
մկնիկի տակդիրներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
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ակնոցներ. ներբեռնվող շարժական կիրառական 
ծրագրային արտադրանք շարժական հաղոր-
դակցական սարքերի համար. 

դաս 38. հեռուստատեսային հաղորդման 
և հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո-
հեռարձակման ծառայություններ.

դաս 41. հեռուստատեսային ծրագրերի, 
կինոֆիլմերի և ձայնատեսային զվարճությունների 
արտադրում և տարածում. զվարճությունների 
ծառա յություններ հեռուստատեսային ծրա գ-
րերի տեսքով. ինտերնետի միջոցով օն լայն 
տեղեկատվության տրամադրում հեռուստա-
տեսության, կինոֆիլմերի և տեսազվար ճու-
թյունների վերաբերյալ. հեռուստածրագրերի, 
կինոֆիլմերի և տեսազվարճությունների տրա-
մա դրում հաղորդակցական անլար սարքերի 
միջոցով. զվարճությունների ծառայություններ 
չբեռնվող տեսաֆիլմերի և պատկերների, այն 
է՝ ինտերնետով և հաղորդակցական անլար 
ցանցերի միջոցով հաղորդվող հեռուստաշոուների 
և զվարճությունների  տեսքով. զվարճությունների 
ծառայություններ, այն է՝ օնլայն համակարգչային 
խաղերի տրամադրում. օնլայն ամսագրեր, այն 
է՝ անձնական տեղեկատվություն և կարծիքներ 
ներառող բլոգներ. ժամանցային և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. մրցումների, 
մրցույթների և խաղերի տեսքով զվարճություններ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121480 (111) 19615
(220) 31.10.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 31.10.2022
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի փող. 
4շ., 11բն., AM
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 20. կահավորանք (կահույք). մահճա-

կալներ, ցածրադիր բազմոցներ (օթոցներ), 
բազմոց - մահճակալներ, աթոռներ, բազմոցի 
բարձեր. հայելիներ. շրջանակներ նկարների 
համար (երիզապատում). պահարաններ, ցուցա-
պահարաններ (կահույք), կաշվե ցածրադիր 
բազմոցներ (օթոցներ): 

____________________

(210) 20121481 (111) 19616
(220) 31.10.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 31.10.2022
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի փող. 
4շ., 11բն., AM
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 20. կահավորանք (կահույք). մահ-

ճա կալներ, ցածրադիր բազմոցներ (օթոցներ), 
բազմոց - մահճակալներ, աթոռներ, բազմոցի 
բարձեր. հայելիներ, շրջանակներ նկարների 
համար (երիզապատում). պահարաններ, ցուցա-
պահարաններ (կահույք), կաշվե ցածրադիր բազ-
մոցներ (օթոցներ): 

____________________

(210) 20121482 (111) 19617
(220) 31.10.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 31.10.2022
(730) Արա Գրիգորյան, Երևան, Չեխովի փող., 
54 շ., բն. 19, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխա-

կան, լուսանկարչական, կինեմա տոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափ ման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնա գրման սկավառակներ. կոմպակտ սկա-
վառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության 
թվային այլ կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
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ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ: 

____________________

(210) 20121502 (111) 19618
(220) 07.11.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 07.11.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք: 

____________________

(210) 20121517 (111) 19619
(220) 09.11.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 09.11.2022
(730) «Ֆեշն թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 
7, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(526) «SHOPPING STORE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20121523 (111) 19620
(220) 12.11.2012 (151) 05.03.2013
 (181) 12.11.2022
(730) Հայ մշակույթի պահպանման և տարածման 
«Մարաթուկ» հիմնադրամ, Երևան, Զաքյան 4, 
բն. 10, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20120143 (111) 19621
(220) 03.02.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 03.02.2022
(730) «Գոլդ վառ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Աբովյան 2-րդ արդյունաբերական գոտի, 
3/5 պ/տ, AM

(442) 06.03.2012
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________
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(210) 20120777 (111) 19622
(220) 14.06.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 14.06.2022
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 08.10.2012
(540)

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121042 (111) 19623
(220) 03.08.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 03.08.2022
(730) Էլիզբեթ Արդեն, Ինք., ը Ֆլորիդա Քոր-

փորեյշն, US
(442) 17.10.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու կրեմներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
կրեմներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր, ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121122 (111) 19624
(220) 20.08.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 20.08.2022
(730) Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE
(442) 20.11.2012

(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) «SWEDISH VODKA», «SINCE 1879» 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 33. օղի:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20121193 (111) 19625
(220) 28.08.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 28.08.2022
(730) «Իսթըրն շայնինգ փըրլ» ՍՊԸ, Երևան, 

Թումանյան 11, բն. 34, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր, 
մուգ կապույտ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. առևտուր:  

____________________
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(210) 20121237 (111) 19626
(220) 06.09.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 06.09.2022
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 07.12.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է պլատինագույն, 
մոխրագույն, սև, սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխա-
խոտ, ծամելու ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, 
սիգար ներ, սիգարիլներ. ծխելու նյութեր, որոնք 
վաճառվում են առանձին կամ ծխախոտի հետ 
խառնուրդում ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգա-
րետի թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121262 (111) 19627
(220) 10.09.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 10.09.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.10.2012

(540)

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. դուխի-

ներ և անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121290 (111) 19628
(220) 13.09.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 13.09.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.10.2012
(540)

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

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի դեղերով չտոգորված պատրաստուկներ. 
մաշկի տոնուսը բարձրացնող և երանգավորող 
դեղերով չտոգորված պատրաստուկներ. մաշկը 
մաքրող միջոցներ, մաշկի լոսյոններ, մաշկի 
խոնավացման միջոցներ.

դաս 5. պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունների բուժման համար. դեմքի 
մաքրման դեղերով տոգորված միջոցներ. մաշկի 
խնամքի դեղերով տոգորված պատրաստուկներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121345 (111) 19629
(220) 27.09.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 27.09.2022
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր շնչառական հիվանդությունների 
բուժման և թեթևացման համար. դեղագործա-
կան պատրաստուկներով ինհալ յատորներ 
(ներշնչակներ) շնչառական խանգարումների 
բուժման և թեթևացման համար.

դաս 10. բժշկական և վիրաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, մասնավորապես՝ ինհա-
լյատորներ (ներշնչակներ), կոնստրուկցիոն մա-
սեր ու կցամասեր դրանց համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121346 (111) 19630
(220) 27.09.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 27.09.2022
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բժշկական պատ-

րաս տուկներ և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121347 (111) 19631
(220) 27.09.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 27.09.2022
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բժշկական պատ-

րաս տուկներ ու նյութեր շնչառական հիվան-
դությունների ու խախտումների կանխման, 
բուժման և (կամ) թեթևացման համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121348 (111) 19632
(220) 27.09.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 27.09.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան 

Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ, վագոններ, բեռնա-

տար ավտոմոբիլներ, ֆուրգոններ, սպոր տային 
տրանսպորտային միջոցներ, ավտոբուսներ, 
տրանսպորտային միջոցներ հանգստի համար, 
սպորտային ավտո մոբիլներ, մրցարշավային 
ավտոմոբիլներ, բեռնատարներ, ամբարձիչով 
(վերհանով) սայլակներ, քարշակներ (տրակ-
տորներ), կոնստրուկտիվ մասեր և դետալներ 
դրանց համար, տրակտորներ. հակահափշտակիչ 
ազդա   սարքեր տրանսպորտային միջոցների հա-
մար. ինքնասոսնձվող մակադրակներ դո ղերի 
կամ օդախցիկների նորոգման համար՝ բոլորն 
ընդգրկված 12-րդ դասում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121378 (111) 19633
(220) 09.10.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 09.10.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 05.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ և 
անուշաբույր արտադրանք անձնական օգտա-
գործման համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121385 (111) 19634
(220) 10.10.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 10.10.2022
(730) «Դեկա Դոն» ՍՊԸ, Երևան, Մարգարյան 

41/2, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(511) 
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20121417 (111) 19635
(220) 18.10.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 18.10.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ և 
անուշաբույր արտադրանք անձնական օգտա-
գործման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121470 (111) 19636
(220) 29.10.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 29.10.2022
(730) «Մոնտեսսորի.Էյէմ» ՍՊԸ, Երևան, 

Անդրանիկի 92 շ., բն. 12, AM
(442) 20.11.2012

(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր, 
նարնջագույն, երկնագույն և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. երեխաների զարգացման կենտրոն:  

____________________

(210) 20121473 (111) 19637
(220) 30.10.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 30.10.2022
(730) «Գալլարի սիսթեմս» ՓԲԸ, Երևան, 

Թումանյան 41, բն. 3, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 9. ծրագրային արտադրանք շարժական 

հեռախոսների համար, հատկապես՝ բանկային 
և ֆինանսական գործողությունների, դրամային 
փոխանցումների և վճարումների իրականացման 
հնարավորությամբ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121474 (111) 19638
(220) 30.10.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 30.10.2022
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(730) «Գալլարի սիսթեմս» ՓԲԸ, Երևան, 
Թումանյան 41, բն. 3, AM

(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 9. ծրագրային արտադրանք շարժական 

հեռախոսների համար, հատկապես՝ բանկային 
և ֆինանսական գործողությունների, դրամային 
փոխանցումների և վճարումների իրականացման 
հնարավորությամբ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121475 (111) 19639
(220) 30.10.2012 (151) 11.03.2013
 (181) 30.10.2022
(730) «Գալլարի սիսթեմս» ՓԲԸ, Երևան, 
Թումանյան 41, բն. 3, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 9. ծրագրային արտադրանք շարժական 

հեռախոսների համար, հատկապես՝ բանկային 
և ֆինանսական գործողությունների, դրամային 
փոխանցումների և վճարումների իրականացման 
հնարավորությամբ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    7342  06.12.2022    «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

    7373  24.01.2023          «Նատալի էքսպորտ» ՍՊԸ, Երևան 375114, ՀԱԹ Բ-2 թաղ. 85/36, AM

    7447   21.02.2023          «Ռոյալ-Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26, բն. 38, AM

    7496  16.01.2023    Քիմբերլի- Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

    7579  04.02.2023    Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

    7583  27.02.2023    Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, US

    7585  27.02.2023    Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, US

    7668  12.03.2023    Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

    7694  21.02.2023     Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

    7696  10.06.2023          Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

    7735   17.02.2023    Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

    7887  29.07.2023    Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    8281  17.09.2023          Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
 

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23G 4/00 2720 A 

A61K 9/00 2720 A 

A61F 5/00 2721 A

B01D 24/00 2722 A

B01D 53/00 2722 A

B01D 53/00 2723 A

B65D 88/00 2724 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   A41B 11/00  317 U

   F03D 1/00  318 U

B65G 5/00 2724 A

F17C 1/00 2724 A

C01B 33/00 2725 A

C04B 14/00 2726 A

C04B 38/00 2726 A

C22B 1/00 2727 A

C22B 11/00 2727 A

E04F 19/00 2728 A

G01N 30/00 2729 A

G05F 1/00 2730 A

       07-02     298 S
       09-01     299 S
       09-03     300 S
       09-03     301  S
       09-03     302 S
       09-03     303 S
       26-04     304 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
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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 1242
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1516
73 (1) Իրավատեր Նոքսել Քորփորեյշն, 
Մերիլենդի նահանգ
NOXELL CORPORATION, 11050 York Road, Hunt 
Valley MD 21030, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ալբերտո-Քալվր 
ՅուԷսԷյ, Ինք.
ALBERTO-CULVER USA, INC., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, IL 60160, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 30.01.2013
____________________

Գրանցում No 1243

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 16223

73 (1) Լիցենզատու «Էկոֆուդ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
73 (2) Լիցենզառու «Էլիտ Շանթ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ

Գործողության ժամկետը 24.02.2017

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 06.02.2013
____________________

Գրանցում No 1244
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  14464
73 (1) Իրավատեր «Սոֆտեքս» ՍՊԸ
ք. Երևան, Տյուլենինի 20/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գրանդ քենդի» 
հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 
31, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 11.02.2013
____________________

Գրանցում No  1245

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10534

73 (1) Իրավատեր «Սոֆտեքս» ՍՊԸ

ք. Երևան, Տյուլենինի 20/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գրանդ քենդի» 
հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 
31, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 11.02.2013
____________________

Գրանցում No 1246
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11597
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73 (1) Իրավատեր «Սոֆտեքս» ՍՊԸ
ք. Երևան, Տյուլենինի 20/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող   «Գրանդ քենդի» 
հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 
31, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 11.02.2013
____________________

Գրանցում No 1247
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3125, 3483

73 (1) Իրավատեր Պերնո Ռիկար ՅուԷսԷյ, ԼԼՔ, 
Ինդիանայի նահանգ

PERNOD RICARD USA, LLC, an Indiana company, 
100 Manhattanville Road, Purchase, New York 
10577, USA, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող Պերնո Ռիկար 
Նորդիք Հոլդինգ, Ինք. ՅուԷսԷյ Ֆիլիալ

PERNOD RICARD NORDIC HOLDING, INC. USA 
FILIAL, P.O. Box 47170, SE-100 74 Stockholm, 
Sweden, SE

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 19.02.2013
____________________



73

ՄԱՍ 1
 

73

№ 3 
25 .03 . 20 13

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2295  27.07.2012
2468  07.09.2012
2482  01.09.2012
2566  11.08.2012
2581  19.08.2012
2663  22.02.2012

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2013.01)  (11) 2720 (13) A 
A23G 4/00
A61K 9/00

(21) AM20110109 (22) 26.08.2011
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр. 
Арцахи 1, кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, 
Ереван, Гераци 14/4 (AM)
(54) Жевательная резинка лечебно-профилак-
тического действия
(57) Изобретение относится к производству жева-
тельных резинок, в частности, к жевательным 
резинкам лечебно-профилактического действия.

Композиция жевательной резинки включает 
основу, патоку, лецитин, порошок инулина, 
лимонную кислоту и ароматические вещества, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас. %։ основа – 22.35 – 22.52, патока – 17.35 – 
17.45, лецитин - 0.42 – 0.50, порошок инулина 
- 57.34 – 57.44, лимонная кислота – 1.6 – 1.64 и 
ароматические вещества – 0.63 – 0.67.

Повышается лечебно-профилактическое 
действие жевательной резинки.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2721 (13) A 
A61F 5/00

(21) AM20120165 (22) 20.11.2012
(71) Нарек Закарян (AM)
(72) Микаэл Арутюнян (AM), Нарек Закарян (AM), 
Сарик Казарян (AM), Сурен Саргсян (AM)
(73) Нарек Закарян, 0025, Ереван, 11-ая ул. 
Айгестана, 179 (AM)
(54) Вспомогательное устройство для ходьбы
(57) Изобретение относится к восстановительной 
технике, в частности, к устройствам, способ-
ствующим двигательным функциям человека 
и их восстановления, которые могут быть 
использованы в случаях временной или постоянной 
потери функций опорно-двигательного аппарата 
вследствии травм, а также для оказания помощи 
людям пожилого возраста.

Вспомогательное устройство для ходьбы 
содержит корпус прикрепляемый к пояснице 
человека, бедренные шины, которые при-
креплены к корпусу посредством шарниров в 
области тазобедренных суставов и расположены 
вдоль бедра с латеральной стороны, а с бедрами 
прикреплены посредством двух пар пристеж-
ных ремней. Голенные шины прикреплены 
к бедренным шинам посредством шарниров 
в области коленных суставов. С голенями 
закреплены с помощью двух пар пристежных 
ремней. Стопные шины, которые одним концом 
закреплены к голенным шинам, другим к 
ботинкам. Две пары приводов: одна из пар 
установлена в области тазобедренных суставов, 
а другая - коленных. Устройство дополнительно 
снабжено тремя парами спиральных пружин в виде 
архимедовой спирали из стальной ленты. Первая 
пара пружин установлена на голеностопных 
шарнирах, при этом один конец каждой пружины 
прикреплен к стопной шине, а другой к голенной 
шине. Пружины второй пары установлены на 
коленных шарнирах, при этом один конец каждой 
пружины прикреплен к голенной шине, а другой к 
бедренной. Устройство дополнительно снабжено 
передаточными механизмами, входное звено 
которых прикреплено к тазобедренному шарниру 
и гибкой связью соединено с промежуточным 
звеном, которое в свою очередь соединено с 
выходным звеном. Каждая из пружин третьей 
пары одним концом прикреплена к выходному 
звену, а другим к корпусу.

Устройство в процессе ходьбы способствует 
движениям отдельных сегментов ноги: бедра, 
голени, стопы, 1 ил..

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2722 (13) A 
B01D 24/00
B01D 53/00

(21) AM20120093 (22) 03.12.2010
(86) PCT/US2010/058948, 03.12.2010
(85) 29.06.2012
(87) WO 2011/069097, 09.06.2011
(31) 61/266,423    (32) 03.12.2009     (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Пэттн Джеймс, В. (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
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(54) Способ удаления мелких частиц из 
углеродсодержащей жидкости и система для 
его осуществления
(57) Изобретение относится к промышленности 
ископаемого горючего, в частности, к способу 
удаления мелких частиц из углеродсодержащей 
жидкости и к системе для его осуществления.

Способ включает следующие стадии: 
приготовление фильтрующего слоя зернистого 
земельного материала, пропускание угле род-
содержащей жидкости, имеющей мелкие частицы, 
через фильтрующий слой и восстановление 
отфильтрованной углеродсодержащей жид-
кости из фильтрующего слоя. Система вклю-
чает самотекущую фильтрующую загрузку, 
включающую фильтрующий слой зернистого 
земельного материала, источник теплоты, 
источник углеродсодержащей жидкости, впускное 
отверстие подачи жидкости и отверстие выпуска 
жидкости.

Упрощается способ, повышается его произ-
водительность, 2 н.п.ф., 2ил..
(74) Р. Давтян

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2723 (13) A 
B01D 53/00

(21) AM20120103 (22) 16.12.2010
(86) PCT/US2010/060854, 16.12.2010
(85) 13.07.2012
(87) WO 2011/084640, 14.07.2011
(31) 61/286,900 (32) 16.12.2009 (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Пэттн Джеймс, В. (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(54) Cпособ удаления и концентрирования 
паров из замкнутого пространства
(57) Изобретение относится к промышленности 
ископаемого горючего, в частности, к способам 
удаления и концентрирования паров из замкнутого 
пространства.

Способ включает следующие стадии: в 
закрытом пространстве нагревают измельченный 
материал, содержащий углеводород - для 
формирования паров, отделяемых из замкнутого 
пространства, замкнутое пространство окружают 
изолирующим проницаемым слоем, имеющим 
температурный градиент, пары пропускают 

через внутреннюю поверхность изолирующего 
слоя, где пары проходят к внешней поверхности 
изолирующего слоя и концентрируются в нем.

Упрощается способ восстановления и 
концентрирования углеводородных паров, 
отделившихся из соответствующих углеводород 
содержащих материалов, находящихся в закрытом 
объеме, 1 н.п.ф., 2 ил..
(74) Р. Давтян

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2724 (13) A 
B65D 88/00
B65G 5/00
F17C 1/00

(21) AM20120087 (22) 18.11.2010
(86) PCT/US2010/057162, 18.11.2010
(85) 19.06.2012
(87) WO 2012/102688, 02.08.2012
(31) 61/263,261 (32) 20.11.2009 (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Пэттн Джеймс, В. (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(54) Герметизированная локализованная 
система для осаждения земельных материалов 
и способ ее формирования
(57) Изобретение относится к промышленности 
ископаемого горючего, в частности, к герме-
тизированной локализованной системе для 
осаждения земельных материалов и к способу 
ее формирования.

Система  включает облицованную локали-
зованную инфраструктуру  и раздробленный 
земельный материал. Инфраструктура имеет 
донную часть, выступающую наружу выпуклую 
вершинную часть и боковую часть, которая 
соединена с донной частью и выступающей 
наружу выпуклой вершинной частью- формируя 
замкнутый объем, который ограничивает 
вытекание жидкости с  облицованной лока-
лизованной инфраструктуры наружу, которая 
имеет, по крайней мере, один исход жидкости.

Изобретение касается также способа форми-
рования системы.

Упрощается способ, повышается его произ-
водительность, 2 н.п.ф., 4 ил..
(74) Р. Давтян

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2725 (13) A 
C01B 33/00

(21) AM20110114  (22) 02.09.2011
(71) Сергей Сагарунян (AM)
(72) Сергей Сагарунян (AM), Ирина Макарян (AM), 
Аннета Арустамян (AM), Алиса Сагарунян (AM)
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедов 
3, кв.33 (AM)
(54) Способ получения метасиликата натрия
(57) Изобретение относится к области химической 
технологии, в частности, к способам получения 
метасиликата натрия.

Из измельченного до 0,8-1,0мм кварцевого 
песка и каустической соды готовят шихту, 
обеспечивая массовое соотношение Na2O ։ SiO2 

= (1,6 –1,7) ։1,0, обжаривают ее в электрической 
печи при температуре 400-450˚C в течение 
40-60 минут. Полученную обжарку растворяют 
в необходимом количестве воды и известным 
методом отделяют 5 или 9-водный метасиликат 
натрия.

Упрощается способ.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2726 (13) A 
C04B 14/00
C04B 38/00

(21) AM20120173 (22) 27.11.2012
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Арцруни Сафарян (AM), Тамара Саргсян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терян 105 (AM)
(54) Способ получения легкого заполнителя
(57) Изобретение относится к производству 
строительных материалов, в частности, к 
способам получения легких заполнителей.

Исходное сырье дробят, фракционируют, 
отделяют фракцию частиц предпочтительных 
размеров, обрабатывают, затем обжигают ее. В 
качестве исходного сырья используют обсидиан, 
отделяют частицы фракции 5-20мм, обработку 
осуществляют покрытием частиц обсидиана 

порошком кварцевого песка. Покрытые частицы 
непосредственно обжигают при температуре 
1050-1150˚C в течение 3-20 минут.

Упрощается процесс, сокращаются расходы 
благодаря использованию производственного 
отхода-обсидиана.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2727 (13) A 
C22B 1/00
C22B 11/00

(21) AM20110113 (22) 02.09.2011
(71) Сергей Сагарунян (AM)
(72) Сергей Сагарунян (AM), Анаит Саркисян (AM), 
Эдита Назарян (AM), Алиса Сагарунян (AM)
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедов 
3, кв. 33 (AM)
(54) Способ переработки отходов, содержащих 
золото и серебро
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способам переработки 
производственных отходов, содержащих золото и 
серебро. Из отходов и каустической соды готовят 
шихту, подвергают ее тепловой обработке при 
температуре 350–400˚C в течение 30-35 минут.

Соотношение Na2O и SiO2 в шихте составляет 
(1,5–2,0) ։ 1. Выщелачивают диоксид кремния 
в виде щелочнокремнеземистого раствора, 
отделяют его от осадка, содержащего золото, 
серебро и другие дорогостоящие металлы. Осадок 
при комнатной температуре обрабатывают 
раствором минеральной кислоты с получением 
раствора, содержащего соли натрия, алюминия 
и магния, а также аморфный кремнезем, 
обогащенный золотом и серебром, осадок 
при температуре 40–50˚C обрабатывают 
щелочнокремнеземистым раствором, полученным 
в результате тепловой обработки шихты. От 
концентрированного щелочнокремнеземистого 
раствора отделяют 9-водный метасиликат натрия, 
кремнезем, силикаты металлов, каустическую 
и кальцинированную соду, а из концентрата 
известным методом извлекают металлические 
золото и серебро.

Упрощается способ, повышается степень 
извлечения из отходов золота и серебра.

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2728 (13) A 
E04F 19/00

(21) AM20110127 (22) 14.09.2011
(71) Володя Восканян (AM)
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян (AM)
(54) Разделитель плиток
(57) Изобретение относится к области строи-
тельства, в частности к разделителям, исполь-
зуемым при укладке плитки.

Разделитель плиток имеет четыре крыла в 
виде прямоугольных призм, с пересекающимися 
в центре взаимоперпендикулярными осями, 
расположенными в одной плоскости, с рав-
номерными шириной и высотой. Разделитель в 
центральной части имеет прямоугольную призму, 
при этом каждое крыло в направлении своей 
продольной оси перпендикулярно боковой грани 
призмы, а с перпендикулярной гранью имеет 
общую грань. В центре прямоугольной призмы 
имеется соосное прямоугольное отверстие, 
грани которого параллельны граням призмы, 
а ширина и высота крыльев соответственно 
равны ширине и высоте стенок призмы. 
В другом варианте выполнения, призма - 
равносторонняя четырехугольная призма, в 
центре которого имеется соосное квадратное 
отверстие. Края крыльев разделителя плиток 
могут быть прямоуголными или закругленными.

Расширяется ассортимент плиточной кладки, 
30 ил.
(74) Р. Манасерян

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2729 (13) A
G01N 30/00

(21) AM20120174 (22) 13.12.2012
(71) Сильва Саградян (AM), Шушан Арутюнян (AM)
(72) Сильва Саградян (AM), Шушан Арутюнян (AM)
(73) Сильва Саградян, 0111, Ереван, Нор Норк, 7-
ой микрорайон 20, кв.31 (AM), Шушан Арутюнян, 
0069, Ереван, Зейтун, Яна Райниса 90, кв. 6 (AM)
(54) Способ разделения и определения амино-
кислот коньячного спирта
(57) Изобретение относится к аналитической 
химии, в частности, к способам разделения 
аминокислот, содержащихся в коньячном спирте.

Готовят образцы растворов коньячного 
спирта и стандартных аминокислот, детектируют 

аминокислоты, разделяют их методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии, 
после чего идентифицируют аминокислоты и 
определяют их количество. Детектирование 
осуществляют обработкой аминокислот 
фенилизоцианатом – с целью повышения 
погло щаемости фенилтиокарбамиловых 
аминикислотных производных в области 
ультрафиолетовых лучей.

Изобретение позволяет определить качест-
венный и количественный состав амино-
кислот коньчного спирта одним уколом в хрома-
тографическую колонку.

_____________________

(51) (2013.01) (11) 2730 (13) A 
G05F 1/00

(21) AM20110124 (22) 07.09.2011
(71) Грайр Антонян (AM), Владимир Миняйло (AM)
(72) Грайр Антонян (AM), Владимир Миняйло (AM)
(73) Грайр Антонян, 0065, Ереван, Себастиа 30, 
кв. 19 (AM), Владимир Миняйло, 0033, Ереван, 
пр. Комитаса 1, кв. 92 (AM)
(54) Способ управления повышающим 
конвертером корректора коэффициента 
мощности и устройство для его осуществления 
(варианты)
(57) Изобретение относится к электротехнике 
и может быть использовано для повышения 
качества потребляемой электроэнергии.

В соответствии со способом управления 
повышающим конвертером корректора 
коэффициента мощности сравнением сфор-
мированного опорного сигнала с сфор ми ро-
ванным сигналом входного тока регулируют в 
каждом такте длительность включения силового 
ключа, при этом сигнал входного тока формируют 
в каждом такте. Способ осуществляют с помощью 
вариантов устройств, в каждом такте работы 
которых обеспечивается пропорциональность 
входного тока корректора коэффициента 
мощности как мгновенному значению входного 
переменного напряжения, так и величине 
отклонения выходного напряжения корректора 
от заданного значения. 

Повышается точность работы корректора, 
3 н.п.ф., 6 ил.

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 317 (13) U 
A41B 11/00

(21) AM20120068U (22) 27.04.2012
(71) Рудик Хачатрян (AM)
(72) Рудик Хачатрян (AM)
(73) Рудик Хачатрян, 0010,Ереван, Вардананц 
5а, кв. 72 (AM)
(54) Носки с липучками
(57) Полезная модель относится к легкой 
промышленности, в частности, к носкам с липуч-
ками.

Носки с липучками имеют вырез на верхнем 
краю паголенка и лентообразный держатель, 
прикрепленный к паголенку. Держатель выпол-
нен в виде липкой ленты Velkro, которая одним 
концом закреплена к первому краю выреза 
паголенка и имеет возможность прилипания 
другим концом ко второму краю выреза.

Расширяется ассортимент носков с липуч-
ками.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 318  (13) U 
F03D 1/00

(21) AM20120039U (22) 02.03.2012
(31) MI2011A000329 (32) 02.03.2011    (33) IT
(71) Уилик С.АР.Л (LU)
(72) Джордж Фоли (IT), Иван Пеццо (IT)
(73) Уилик С.АР.Л (LU)
(54) Ветродвигатель и способ предотвращения 
обледенения его лопастей
(57) Ветродвигатель содержит вращающуюся 
систему, включающую вращающуюся вокруг 
оси колесную ступицу и прикрепленную к ней по 
меньшей мере одну лопасть.

Ветродвигатель снабжен устройством пред-
отвращения обледенения лопасти, которое 
включает размещенный на лопасти электрический 
нагреватель. По меньшей мере один участок 
наружной поверхности лопасти покрыт гидро-
фобным материалом, который тепловой связью 
соединен с электрическим нагревателем. 
Предложен также способ предотвращения обле-
денения лопастей ветродвигателя.

Снижаются энергетические затраты и 
риск обледенения лопастей ветродвигателя, 2 
н.п.ф.,12 ил..
(74) Р. Давтян

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 07-02 (11) 298  (13) S
(21) 20120055  (22) 03.12.2012
(31) 2012503888   (32) 09.11.2012 (33) RU
(71) Юрий Александрович Дзагахов (RU)
(72) Юрий Александрович Дзагахов (RU)
(73) Юрий Александрович Дзагахов (RU)
(74) С. Князян
(54) Комплект изделий для приготовления 
кофе
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 299  (13) S
(21) 20120026  (22) 21.07.2012
(71) Ваагн Геворгян, Ереван, А.Аветисян 80-56, (AM)
(72) Ваагн Геворгян (AM)
(73) Ваагн Геворгян, Ереван, А.Аветисян 80-56, (AM)
(54) Стеклянная бутылка в виде вишни
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 300  (13) S
(21) 20120012  (22) 16.03.2012
(71) Орион Корпорейшн (KR)
(72) Хва Кунг Ли (KR)
(73) Орион Корпорейшн (KR)
(74) Р. Давтян
(54) Коробка для упаковки
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 301  (13) S
(21) 20120011  (22) 16.03.2012
(71) Орион Корпорейшн (KR)
(72) Хва Кунг Ли (KR)

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(73) Орион Корпорейшн (KR)
(74) Р. Давтян
(54) Коробка для упаковки
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 302 (13) S
(21) 20120010  (22) 16.03.2012
(71) Орион Корпорейшн (KR)
(72) Хва Кунг Ли (KR)
(73) Орион Корпорейшн (KR)
(74) Р. Давтян
(54) Коробка для упаковки
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 303  (13) S
(21) 20120009  (22) 16.03.2012
(71) Орион Корпорейшн (KR)
(72) Хва Кунг Ли (KR)
(73) Орион Корпорейшн (KR)
(74) Р. Давтян
(54) Коробка для упаковки
(55)*

_____________________

(51) 26-04 (11) 304  (13) S
(21) 20120057  (22) 27.12.2012
(71) Ашот Киракосян (AM)
(72) Ашот Киракосян (AM)
(73) Ашот Киракосян, Ереван, ул. Б.Батикяна, 
дом 60 (AM)
(54) Подсвечник
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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