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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
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) 2015.01   (11) 2933 (13) A
A61K35/00

(21) AM20150020 (22) 26.02.2015
(72) Ռիտա Սուրենի Էմինյան (AM) 
(73) Ռիտա Սուրենի Էմինյան, 0033, Երևան, 
Կասյան 4, բն. 9 (AM) 
(54) Բուժիչ տորֆերի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է առողջապահության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ բուժիչ 
տորֆերի ստացման եղանակներին և կարող է 
կիրառվել վերականգնողական թերապիայում, 
կոսմետոլոգիայում, ֆիզիոթերապիայում, 
բալնեոլոգիայում և պելոիդոթերապիայում:

Բուժիչ տորֆերը ստանում են կարմիր 
կալիֆորնիական որդերի հիբրիդներով և դրանց 
հոմոգենատով կենսահումուսի երկփուլային 
մշակմամբ:

Առաջին փուլում փռած կենսահումուսի 
վրա լցնում են նրա զանգվածի 1.5% չափով 
որդերի հոմոգենատ, 6% չափով մանրացված 
բուսական նյութ, ստացված զանգվածը 
խառնելով խոնավացնում են մինչև 65 - 70%: 
Երկրորդ փուլում առաջին փուլում ստացված 
զանգվածը հավասարաչափ տեղակայում են 
նախապես փռած 200000-250000 քանակով 
կենդանի որդերի հիբրիդների զանգվածի վրա 
և պահում են այն առավելագույնը 25 օր 5-37° C 
ջերմաստիճանում:

Որպես բուսական նյութ օգտագործում 
են հացահատիկային կուլտուրաների 
ծղոտների կամ մրգատու ծառերի տերևների և 
հացահատիկային կուլտուրաների ծղոտների 
կամ բուժիչ խոտաբույսերի և հացահատիկային 
կուլտուրաների ծղոտների խառնուրդները:

Ընդլայնվում է բուժիչ տորֆերի 
տեսականին, բարձրացվում է դրանց որակը և 
թերապեևտիկ էֆեկտիվությունը, ընդլայնվում է 
կիրառման ոլորտը: 

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2934 (13) A
A63B 63/00
A63B 69/00

(21) AM20150023 (22) 04.03.2015

(72) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան (AM) 
(73) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան, 0017, 
Երևան, Սարիթաղի 6-րդ շարք 36 (AM) 
(54) Մարզասարք մարզիկի համար
(57) Գյուտը վերաբերում է սպորտային 
մարզասարքին:

Մարզասարքն ունի ցուցատախտակ, 
որի թիրախները սեկցիաներ են, որոնցից 
յուրաքանչյուրը պարունակում է դիպուկ 
հարվածների քանակի հաշվիչին միացած 
զգայուն տարր, դիպուկ հարվածների քանակի 
հաշվիչին միացած դիպուկ հարվածների 
քանակի թվային ցուցիչ և կառավարման 
վահանակ: Ցուցատախտակի սեկցիաներն 
ունեն լույսային աղբյուրներ: Զգայուն տարրերը 
թիրախների կենտրոնում տեղակայված 
լուսազգայուն տարրեր են: Սարքը լրացուցիչ 
ունի թիրախի գործման տևողությունը, 
միջթիրախային դադարի տևողությունը և 
իմպուլսների քանակի հաշվիչին միացած 
մարզման ընթացքում թիրախների գումարային 
քանակը ցուցադրող թվային ցուցիչներ: Սարքն 
ունի պատահական թվային իմպուլսների 
գեներատոր, որի ելքերը միացած են լուսային 
աղբյուրներին, ընդհանուր իմպուլսային 
ելքը՝ իմպուլսների քանակի հաշվիչին, իսկ 
իմպուլսների պարամետրերի տեղեկատվական 
ելքերը՝ թիրախի գործման տևողությունը 
և միջթիրախային դադարի տևողությունը 
ցուցադրող ցուցիչներին: Սարքն ունի նաև 
մարզասարքի կառավարման վահանակից 
հեռակառավարման ազդանշանն ընդունող 
ֆոտոընդունիչային համակարգ, որը  միացած է 
գեներատորին, դիպուկ հարվածների քանակի 
հաշվիչին և իմպուլսների քանակի հաշվիչին:

Պարզեցվում է սարքի կառուց-
վածքը, ընդլայնվում ֆունկցիոնալ հնարա-
վորությունները, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2935 (13) A
A63B21/00

(21) AM20150009 (22) 04.02.2015
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(72) Սարգիս Վանյայի Փահլևանյան (AM) 
(73) Սարգիս Վանյայի Փահլևանյան, 2002, 
Վանաձոր, Բանակի 33 բ (AM) 
(54) Մարզասարք
(57) Գյուտը վերաբերում է սպորտային 
մարզասարքերին և կարող է օգտագործվել 
որովայնի, գոտկատեղի, մեջքի, ուսագոտու և 
ծոծրակի մկանների մարզման համար։

Մարզասարքն ունի իրան, ոտքերի 
տակդիր, տակդիրի հենման լծակ, նստատեղ և 
հոլովակներով թիկնակ: Թիկնակը միակցված 
է իրանին՝ կարգավորման հնարավորությամբ 
տեղադրված սևեռիչի և զսպանակի 
միջոցով: Թիկնակի ամբողջ մակերեսի վրա 
տեղակայված են մերսման հոլովակներ, իսկ 
ոտքերի տակդիրի հենման լծակն ամրակցված 
է իրանին զսպանակի միջոցով։ Հենման լծակին 
ամրակցված են հոլովակներ: Հենման լծակի 
և իրանի հպման հատվածում տեղակայված է 
թափամեղմիչ, ընդ որում, լծակը փոխագուցավոր 
է՝ սևեռման հնարավորությամբ: Թիկնակի 
և իրանի միակցման սռնու ծայրամասերում 
ամրակցված է ամրագոտի:

Ապահովվում է որովայնի, գոտկատեղի, 
մեջքի, ուսագոտու և ծոծրակի մկանային 
համակարգերի զարգացումը, 1 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2936 (13) A
C01B33/00

(21) AM20140110 (22) 15.08.2014
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Վլադիմիր 
Գասպարյան (AM) 
(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 3, բն. 33 (AM), Վլադիմիր 
Գասպարյան, 2223, Կոտայքի մարզ, գյուղ 
Գետարգել, Ս. Ալեքսան 29 (AM) 
(54) Նատրիումի մետասիլիկատի ստաց-
ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ նատրիումի 
մետասիլիկատի ստացման եղանակին:

Քվարցային ավազը բարձր ջերմաս-
տիճանում փոխազդում են կաուստիկ 
սոդայի հետ, փոխազդումն իրականացնում 

են  էլեկտրական վառարանում, ստացված 
միջանկյալ արգասիքը վերածում են անջուր 
նատրիումի մետասիլիկատի: Փոխազդումն 
իրականացնում են երկու փուլով, նախ՝ 15-20 
րոպեի ընթացքում 320-330°C ջերմաստիճում 
քվարցային ավազը և կաուստիկ սոդան բովում են՝ 
ապահովելով Na2O ։ SiO2 = 1,1։1,0  զանգվածային 
հարաբերակցությունը, այնուհետև՝ ստացված 
բովվածքը ջերմամշակում են 15-20 րոպեի 
ընթացքում 400-410°C ջերմաստիճանում։

Պարզեցվում է եղանակը: 
_____________________

(51) 2015.01  (11) 2937 (13) A
C04B 11/00

(21) AM20130164 (22) 18.12.2013
(72) Կարեն Գրիգորյան (AM), Լյուսյա Բագինովա 
(AM), Աննա Խաչատրյան (AM), Գալինա 
Հարությունյան (AM), Օֆելյա Գրիգորյան (AM), 
Ասյա Ազնաուրյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Ընդհանուր և անօրգանական 
քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, 0051, Երևան, 
Արղությանի 2-րդ նրբ. 10 (AM) 
(54) Գիպսային կապակցանյութի ստաց-
ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարական 
նյութերի արտադրության բնագավառին, 
մասնավորապես՝ գիպսային կապակցա-
նյութերին և կարող է կիրառվել բորագիպսի 
թափոնների վերամշակման նպատակով:

Գիպս պարունակող հումքը ջրազրկում 
են միկրոալիքային ճառագայթմամբ: Որպես 
գիպս պարունակող հումք օգտագործում են 
բորաթթվի արտադրության թափոն՝ բորագիպս, 
ջրազրկումն իրականացնում են հանքայնարարի 
առկայությամբ, որպես հանքայնարար 
օգտագործում են 0,1% քանակությամբ կալիումի 
մալեինատ  կամ  նատրիումի  քլորիդ:

Պարզեցվում է եղանակը, կրճատվում 
են ծախսերը՝ բորագիպսի թափոնների 
օգտագործման շնորհիվ:

_____________________
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(51) 2015.01  (11) 2938 (13) A
F02B 53/00

(21) AM20130134 (22) 27.09.2013
(72) Գրիգորի Հենրիկի Մանասարյան (AM), 
Հենրիկ Գրիգորիի Մանասարյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM)
(54) Ուժային տեղակայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է շարժիչաշինու
թյանը, մասնավորապես՝  ներքին  այրման  
շարժիչներին։

Ուժային տեղակայանքն ունի անշարժ 
իրան, իրանի մեջ տեղակայված երկու վառոցքի 
մոմեր, ռոտոր, փոփոխվող ծավալի խցեր, 
գազաբաշխման մեխանիզմ, ինչպես նաև 
ներած ման և արտածման պատուհաններ։ 
Ռոտորն ունի ութ շառավղային փորվածքներ, 
որոնց մեջ տեղադրված են ազատ ծայրամասով 
իրանի ներքին մակերևույթի հետ կիպ հպվող 
զսպանակած թիակներ։ Փոփոխվող ծավալի 
խցերը սահմանափակված են իրանի ներքին 
մակերևույթով, ռոտորի արտաքին մակերևույ
թով և թիակներով։ Շարժիչն ունի փոփոխվող 
ծավալի խցերի հետ միակցված երկու մղակային 
գազաբաշխման մեխանիզմներ: Տեղակայանքը 
լրա ցուցիչ ունի երկու վառոցքի մոմեր, երկուա
կան ներածման և արտածման պատուհաններ: 
Ռոտորի լիսեռին մի կողմից միացված է էլեկ 
տրա կան մեկնարկիչ, իսկ մյուս կողմից փո  կային 
փոխանցման և էլեկտրամագնի սա կան փականի 
միջոցով միացված է ճնշակ, որն օդի խողո
վակներով և էլեկտրական փականի միջոցով  
միացված  է օդամբարին: Անշարժ իրանի 
վրա գտնվող չորս ներածման պատուհանները 
օդի խողովակներով, էլեկտրամագնիսական 
փականների և իմպուլսային էլեկտրական 
փա կանի միջոցով միացված են օդամբարին: 
Տեղակայանքն ունի նաև էլեկտրոնային բլոկ, 
որն միացված էլեկտրական փականին, իմպուլ
սային էլեկտրական փականին և վառոցքի 
համակարգին:

Ավելանում է շարժիչի բանվորական տակ
տերի քանակը և մեծանում է շարժիչի հզորու
թյունը, 2 նկ։

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2939 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20130159 (22) 25.11.2013
(72) Ռազմիկ Մակարի Բալայան (AM), Արման 
Ռոբերտի Սիմոնյան (AM), Էդուարդ Գրիշայի 
Աֆյան (AM), Վեներա Գևորգի Միլիտոսյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Ներքին այրման գազային շարժիչի օդ 
մատուցման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը:

Համակարգն ունի խողովակաոստով 
օդառիչ պարունակող օդազտիչ և մատուցվող 
օդի քանակի կարգավորման սարք, որն ունի 
օդառիչի խողովակաոստի ծայրամասի վրա 
հագցված, օդի հոսքը կարգավորող հանգույց, 
շարժաբեր և բարձրաչափ: Շարժաբերն 
ունի միմյանց միացված դարձափոխային 
էլեկտրաշարժիչ և կառավարման բլոկ, 
որը  միացված է բարձրաչափին և հոսանքի 
աղբյուրին: Օդի հոսքը կարգավորող 
հանգույցն իրականացված է դիաֆրագմայի 
տեսքով, կազմված է անշարժ ու շարժական 
մասերից և շարժական մասի հետ փոխազդող 
մանգաղաձև թերթիկներից: Անշարժ մասը 
նստեցված է օդառիչի խողովակաոստին, իսկ 
շարժական մասը էլեկտրաշարժիչի լիսեռի վրա 
տեղակայված ատամնանիվի միջոցով մշտա
կան կառչման մեջ է գտնվում դարձափոխային 
էլեկտրաշարժիչի հետ:

Անկախ ծովի մակերևույթից ունեցած 
տեղանքի բարձրությունից գազային շարժիչի 
աշխատանքի   տվյալ   ռեժիմի համար 
ապահովվում է վառելիքային խառնուրդի 
անհրաժեշտ կազմը, բարելավվում են 
ավտոմոբիլի քարշաարագային հատ
կանիշները և բարձրացվում է վառելիքային 
շահավետությունը, 9 նկ։

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2940 (13) A
F24H 6/00

(21) AM20130166 (22) 24.12.2013
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(72) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան (AM), Վահե 
Հրանտի Մխիթարյան (AM), Հրանտ Հենրիկի  
Մխիթարյան (AM) 
(73) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան, 0029, 
Երևան, Սիլիկյան թաղ. 7-րդ փող. 23 (AM), 
Վահե Հրանտի Մխիթարյան, 0029, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ. 7-րդ փող. 23 (AM), Հրանտ 
Հենրիկի Մխիթարյան, 0029, Երևան, Սիլիկյան 
թաղ. 7-րդ փող. 23 (AM) 
(54) Օդի հոսքի առաջացման համալիր 
կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է էներգետիկայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ օդի հոսքի 
առաջացման համալիր կայանքներին, որոնք 
հնարավորություն են տալիս էներգիա ստանալու 
համար օգտագործել տաք ու սառը ջրերի և մեծ 
արագություն ունեցող օդի հոսքեր:

Կայանքն ունի հորիզոնական հարթության 
նկատմամբ թեք տեղակայված միմյանց 
հակառակ ուղղություններով շարժվող օդի և 
ջրի հոսքերի կենտրոնական թունելախորշ, 
դրա մեջ զիգզագաձև տեղակայված խորիսխա-

վոր ջերմափոխանակիչ, կենտրոնական 
թունելա խորշից վերև տեղակայված և 
ջերմափոխանակիչի մուտքին միացված սառը 
ջրի ջրամբար, կենտրոնական թունելախորշից 
ներքև տեղակայված և ջերմափոխանակիչի 
ելքին միացված տաք ջրի պահեստարան և 
կենտրոնական թունելախորշի ելքին միացված, 
ելքի նեղացված հատվածամաս ունեցող սառն 
օդի հոսքի թունելախորշ: Կայանքն ունի նաև 
տաք օդի մուտքի լրացուցիչ թեք թունելախորշ, 
որը միակցված է կենտրոնական թունելախորշի 
մուտքին՝ դրա հետ կազմելով 100°-170° անկյուն: 
Լրացուցիչ թունելախորշի ստորին հատվածում 
տեղակայված է տաքացման միջոց:

Իրականացման առաջին օրինակում 
տաքացման միջոցը գազայրիչ է:

Իրականացման երկրորդ օրինակում 
տաքացման միջոցը էլեկտրական վառարան է:

Մեծացվում են կայանքի հզորությունը 
և օ.գ.գ.-ն, ընդլայնվում են օգտագործման 
հնարավորությունները, 2 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
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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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2015.01  (11) 411  (13) U
A21D8/00

(21) AM20150033U (22) 18.03.2015
(72) Սվետլանա Տիգրանի Կարապետյան 
(AM), Արամ Իվանի Նազարյան (AM), Նարինե 
Գեղամի Հովհաննիսյան (AM) 
(73) Սվետլանա Տիգրանի Կարապետյան, 0097, 
Երևան, 16-րդ թաղ., 28, բն. 41 (AM), Արամ 
Իվանի Նազարյան, 0038, Երևան, Էստոնական 
3, բն. 16 (AM), Նարինե Գեղամի Հովհաննիսյան, 
2210, Կոտայքի մարզ, գյուղ Առինջ, Մաշտոցի 
4-րդ փող., 6 (AM) 
(54) Բուլկի
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
սննդարդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ 
բուլկիներին և կարող է կիրառվել հրուշակեղենի 
արտադրության մեջ։

Բուլկին պարունակում է կտավատի ձեթ, 
շաքարավազ, կերակրի աղ, սոդա, խմորասունկ, 
կտավատի սերմերի աղացվածք, վարսակի 
ալյուր, ցորենի ալյուր, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). 
կտավատի ձեթ՝ 11,0-14,0, շաքարավազ՝  2,0-
9,0, կերակրի աղ՝  0,4-0,5, սոդա՝ 0,4-0,5, 
խմորասունկ՝ 0,5- 5,5, կտավատի սերմերի 
աղացվածք՝ 9,0-11,0, վարսակի ալյուր՝ 30,0-
35,0, ցորենի ալյուր՝ մնացածը։

Ընդլայնվում է բուլկիների տեսականին։
_____________________

(51) 2015.01  (11) 412  (13) U
A61B 18/00

(21) AM20150028U (22) 11.03.2015
(72) Պավել Ռուբենի Գյուրջինյան (AM) 
(73) Պավել Ռուբենի Գյուրջինյան, 0054, Երևան, 
Դավթաշենի 2-րդ թաղ. 8, բն. 7 (AM) 
(54) Մազահեռացման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկական 
տեխնիկայի բնագավառին:

Սարքն ունի մուտքային տրանսֆորմատոր, 
շղթայի ընդհատիչ, հզորության կարգավորիչ, 
դիոդային կամրջակի տեսքով իրականացված 
ուղղիչ, բարձր հաճախության գեներատոր, 
էլեկտրոդներին միացվող երկու արտանցիչ: 
Ընդհատիչի մուտքը միացված է մուտքային 
տրանսֆորմատորի երկրորդային փաթույթի 
ելքին, իսկ ելքը միացված է հզորության 
կարգավորիչի մուտքին: Սարքը լրացուցիչ 
ունի դիմադրությունից և լուսադիոդից 
կազմված ընդհատիչի ստուգիչ հանգույց և 
էլեկտրոլիտային կոնդենսատոր: Գեներատորը 
կազմված է երկբևեռ տրանզիստորից, երկու 
դրոսելից, կոնդենսատորից, դիմադրությունից 
և ելքային տրանսֆորմատորից, որի փաթույթը 
կատարված է երկու հաջորդաբար միացված 
հատվածամասերի տեսքով: Տրանզիստորի 
կոլեկտորը միացված է առաջին դրոսելի ելքին 
և ելքային տրանսֆորմատորի փաթույթի 
առաջին հատվածամասի մուտքին: Առաջին 
դրոսելի մուտքը միացված է ուղղիչի դրական 
ելքին, էլեկտրոլիտային կոնդենսատորի 
դրական թիթեղին, երկրորդ դրոսելի մուտքին, 
դիմադրության միջոցով՝ տրանզիստորի 
բազային, իսկ դիմադրության ու կոնդենսատորի 
միջոցով` երկրորդ դրոսելի ելքին: Հզորության 
կարգավորիչի ելքը միացված է ուղղիչի 
մուտքին, ուղղիչի բացասական ելքը միացված է 
էլեկտրոլիտային կոնդենսատորի բացասական 
թիթեղին և տրանզիստորի էմիտերին: 
Ընդհատիչի ելքը ստուգիչ հանգույցի 
դիմադրության միջոցով միացված է լուսադիոդի 
մուտքին: Լուսադիոդի ելքը միացված է 
մուտքային տրանսֆորմատորի երկրորդային 
փաթույթին: Ելքային տրանսֆորմատորի 
փաթույթի հատվածամասերի միացման 
ընդհանուր կետը միացված է արտանցիչներից 
մեկին, իսկ երկրորդ հատվածամասի ելքը՝ մյուս 
արտանցիչին:

Բարձրացվում է սարքի աշխատանքի 
հուսալիությունը, 1 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(51) 2015.01  (11) 413  (13) U
E04 F19/00

(21) AM20150032U (22) 17.03.2015
(72) Արթուր Ռաֆիկի Զաքարյան (AM) 
(73) Արթուր Ռաֆիկի Զաքարյան, 0047, Երևան, 
Նորքի այգիներ 253 (AM) 
(54) Ձգովի առաստաղի ամրակցման շրջանա-
կաձող
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
շինարարությանը, մասնավորապես՝ ձգովի 
առաստաղների տեղադրման համար 
անհրաժեշտ ամրակման միջոցներին:

Ձգովի առաստաղի ամրակցման 
շրջանակաձողը պարունակում է անկյունավոր 
պրոֆիլ, որը կազմված է հորիզոնական 
դարակից և դրան իրար զուգահեռ միակցված 
երկու՝ առջևի և հետին կողապատերից: 
Կողապատերը միակցված են հորիզոնական 
դարակին 60-90° անկյան տակ: Կողապատերն 
ունեն միևնույն բարձրությունը: Կողապատերի 
միջև ընկած խոռոչում լրացուցիչ ներդրված է 
ուղղանկյուն հատվածքով ձողի տեսք ունեցող 
հանովի սեպ:

Պարզեցվում է շրջանակաձողի 
կառուցվածքը և ստեղծվում է դրանով 
ամրակցված ձգովի առաստաղի բազմակի 
անգամ ապամոնտաժելու և կրկին մոնտաժելու 
հնարավորություն, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01  (11) 414  (13) U
F26B 17/00

(21) AM20150021U (22) 27.02.2015
(72) Վլադիմիր Գալստյան (AM) 
(73) Վլադիմիր Գալստյան (AM) 
(54) Մրգերի և բանջարեղենի չորանոց
(57) Չորանոցն ունի տաքացած օդի ներթողման 
և արտաթողման համար անցքեր ունեցող 
չորացման խուց, խցում մեկը մյուսի տակ 
տեղադրված ցանցկեն տեփուրներ, օդափոխիչ, 
որի ելքը միացված է օդաջեռուցիչին, 
տաքացած օդը չորացման խուց ներթողման 
և խցից արտաթողման համար օդատարներ: 
Խցի կողմնային պատերը կատարված են 
երկշերտանի, ընդ որում, արտաքին և ներքին 
կողմնային պատերը խցի ամբողջ բարձրու-
թյամբ և խորությամբ կազմում են կողմնային 
օդային անցուղիներ: Օդային անցուղիները 
բոլոր կողմերից սահմանափակված են: 
Մեկ անցուղին միացված է տաքացած օդի 
ներթողման օդատարին, իսկ մյուսը՝ օդի 
արտաթողման օդատարին: Տաքացած օդի 
ներթողման և արտաթողման համար անցքերը 
կատարված են ներքին կողմնային պատերի 
մեջ, տեփուրների միջև անցքերի շարքերի 
տեսքով:

Պարզեցվում է չորանոցի կառուցվածքը, 
բարձրացվում է չորացման գործընթացի 
արտադրողականությունը, կրճատվում է 
չորացման տևողությունը, 3 նկ.։
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________
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ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 01-01 (11) 356  (13) S 
(21) 20150008  (22) 12.03.2015
(72) Վարդան Միրզոյան (AM) 
(73) Վարդան Միրզոյան (AM) 
(74) Ա. Նազարյան
(54) Պիցա (8 տարբերակ)
(55) 

_____________________



17

ՄԱՍ 1
 

17

№ 6
25 .06 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-01 (11) 357  (13) S 
09-03

(21) 20150004  (22) 06.03.2015
(72) Հովհաննես Ազատի Ամլիկյան (AM) 
(73) Հովհաննես Ազատի Ամլիկյան, Երևան, Նորա -
գավիթ 1-ին փող., 2-րդ փակուղի, տուն 8 (AM) 
(54) Ութանկյուն տարա կաթնամթերքի համար
(55) 

_____________________



18

ՄԱՍ 1
 

18

№ 6
25 .06 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 25-02 (11) 358 (13) S 
(21) 20150005  (22) 06.03.2015
(72) Նարինե Գևորգյան (AM) 
(73) Նարինե Գևորգյան, Երևան, Գ. Նժդեհի 
13/2, բն. 3 (AM) 
(54) Ծավալային վիտրաժ
(55) 

_____________________

(51) 32-00 (11) 359  (13) S 
(21) 20150002  (22) 25.02.2015
(72) Գրիգոր Մանուկյան (AM) 
(73) «Գ.Գ.Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ (AM) 
(54) Թաց անձեռոցիկի տուփի ձևավորում (4 
տարբերակ)
(55) 
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_____________________



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
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(210) 20141213  (111) 23036
(220) 24.07.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 24.07.2024
(730) Նեպենտես Ֆարմա Ս.Պ. ԶՕՕ, PL 
(442) 17.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. բերանի խոռոչի թարմացման 
աերոզոլներ, անուշաբույր ջուր, հոտա զեր-
ծիչներ անձնական օգտագործման համար, 
դուխի, պարֆյումերային ապրանքներ, 
դեկորատիվ կոսմետիկա, կոսմետիկայի 
հավաքածու, կոսմետիկական տոնիկներ 
ջրի հիմքով, կոսմետիկական քսուքներ, 
սպիտակեցնող կոսմետիկական քսուքներ, 
մազերի լաքեր (աերոզոլ), եղունգների լաքեր, 
սափրման լոսյոններ, մազերի լոսյոններ, 
քսուքներ կոսմետիկական նպատակների 
համար, կոսմետիկական դիմակներ, յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
պարֆյումերային յուղեր, անուշաբույր յուղեր, 
նուշի կաթ կոսմետիկական նպատակների 
համար, կաթ կոսմետիկական նպատակների 
համար, օճառներ, բուրումնավետ օճառներ, 
ախտահանիչ օճառներ, կտորներով օճառներ, 
կոսմետիկական օճառներ, բուժական 
օճառներ, օճառներ քրտնելու դեմ, ձեռքի 
օճառներ, կոսմետիկական միջոցներ, 
օդեկոլոններ, շրթներկ, պատրաստուկներ 
լոգանքի համար (ոչ բուժական նպատակների 
համար), կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար, պատրաստուկներ 
հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք 
վերաբերում են օծանելիքին և կոսմետիկային, 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

արդուզարդի պարագաներ, մազերի 
գանգրացման պատրաստուկներ, գործիքներ 
սրելու պատրաստուկներ, բերանը ողողելու 
պատրաստուկներ ոչ բուժական նպատակների 
համար, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար, լվացման պատրաստուկ ներ, 
շպարի հեռացման պատրաստուկներ, լաքերի 
հեռացման պատրաստուկներ, եղունգների 
խնամքի պատրաստուկներ, շպարի դիմափոշի. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. ատամների մաքրման միջոց-
ներ, կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար,  կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար և արևայրուքից պաշտպանվելու համար, 
մազերի ներկման միջոցներ, կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների համար, մազերի 
հեռացման միջոցներ (դեպիլյատորներ), 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկի խնամքի 
համար, պարֆյումերա-կոսմետիկական միջոց-
ներ, հակաքրտինքային արդուզարդի պարա-
գաներ, արդուզարդի տալկ, շամպուններ.

դաս 5. բուժական բալասաններ. 
բալասանային պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. բիոլոգիական 
պատրաստուկներ բուժական (բժշկական) 
նպատակների համար. հանքային ջուր 
բուժական նպատակների համար. 
մանանեխի սպեղանի. հակաքրտինքային 
բուժական միջոցներ. դեղեր, բուժական 
միջոցներ մարդկանց համար. ըմպելիքներ 
բուժական նպատակների համար. բուժական 
պատրաստուկներ մազերի աճի համար. 
դեղաբույսեր. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ ցրտահարման դեմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բուժական պատրաստուկներ անթերի տեսք 
հաղորդելու համար. նուշի կաթ դեղագործա-
կան նպատակների համար. հանքային աղեր. 
բուժական յուղեր. բժշկական վիրակապման 
նյութեր. բժշկական սպեղանալաթեր. 
պատրաստուկներ ցրտահարման դեմ. 
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կոշտուկների հեռացման պատրաստուկներ. 
այրվածքների բուժման պատրաստուկներ. 
բուժական (բժշկական) պատրաստուկներ 
տեղայնացված լորձունքի խթանման համար. 
թերապևտիկ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. ստորերկրյա տաք ջրեր. բուժական 
լուծույթներով տոգորված մանածագործական 
իրեր. դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփի դեմ. 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
քիմիական պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար:    
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141425  (111) 23037
(220) 22.09.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 22.09.2024
(730) Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
Հալաբյան 16, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին, գազարագույն, մանուշակագույն, բաց և 
մուգ կապույտ, բաց կանաչ, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ուսուցում (կրթական, 
ուսուցողական ծրագրեր), մասնագիտական 
վերապատրաստում, ուսուցողական միջոցա-
ռումների (թրեյնինգ) կազմակերպում և 
անցկացում:

_____________________

(210) 20141443  (111) 23038
(220) 24.09.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 24.09.2024

(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US 
(442) 03.02.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 7. էլեկտական սրճաղացներ 
կենցաղային կամ արդյունաբերական 
օգտագործման համար, կանխավճարով 
աշխատող առևտրի ավտոմատներ.

դաս 9. հավատարմության քարտեր, 
խրախուսական քարտեր, պարգևատրման 
քարտեր, նվեր-քարտեր և ակումբային 
քարտեր, որոնք կարող են օգտագործվել 
սուրճի, թեյի, կակաոյի, փաթեթավորված 
և պատրաստված սննդի, էլեկտրական 
սարքերի, ոչ էլեկտրական սարքերի, սպասքի, 
խոհանոցային սպասքի, գրքերի, երաժշտա կան 
ձայնագրությունների, խաղալիքների, ներառյալ` 
թեդի արջուկների, լցոնված խաղալիքների, 
պլյուշից խաղալիքների, տիկնիկների և 
դրանց աքսեսուարների, զարդանախշերի 
գնման համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում բջջային սարքերի և բջջային 
հեռախոսների համար, մասնավորապես, 
ծրագրեր սպառողների համար՝ մուտք 
գործելու, հսկելու և կարգավորելու իրենց 
հավա տարմության ծրագրի պրոֆիլը (օգտվողի 
անձնագիրը) և հիմնապաշարներն իրենց կցված 
պահ պանվող միջոցների հաշիվներում, վճա-
րելու գնումների համար բջջային հեռախոսների 
վճարման հնարավորություններով, մուտք 
գործելու համար մենյուի տեղեկատվություն 
և պահպանելու համար տեղակայման մասին 
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ինֆորմացիա, ձայնային նյութի հեղինակման, 
ներբեռնման, հաղորդման, ընդունման, 
խմբագրման, մասնատման, կոդավորման, 
ապակոդավորման, նվագարկման, պահ-
պանման և կազմակերպման համար օգտա-
գործվող համակարգչային ծրագրային 
ապա հովում, դասական, ջազային, ժամա-
նակակից, փոփ, տարվա եղանակին 
համահունչ ընտրված, ռիթմ ընդ բլյուզ, սոուլ, 
համաշխարհային և ոոք երաժշտություն 
ներկայացնող աուդիո ձայնագրություններ, 
թվային ձայնարկիչներ, համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ 
անլար կապի սարքերի միջոցով ներբեռնվող 
երաժշտություն, բջջային հեռախոսների և անձ-
նական էլեկտրական սարքերի պատյաններ և 
տուփեր, ժապավեններ բջջային հեռախոսների 
համար, դեկորատիվ զարդանախշեր բջջային 
հեռախոսների համար, մագնիսականորեն 
կոդավորված նվեր-քարտերի բռնիչներ, 
մագնիսականորեն կոդավորված նվեր-
քարտեր, տակդիրներ համակարգչային 
մկնիկների համար.

դաս 11. էլեկտրական սարքեր, մասնա-
վորապես, էսպրեսոյի պատրաստման սարքեր 
և սուրճի պատրաստման սարքեր կենցաղային 
և (կամ) արդյունաբերական օգտագործման 
համար, ջրի զտիչներ, ջրի զտման և մաքրման 
սարքեր և դրանց համար նախատեսված 
փոխա րինման քարթրիջներ և զտիչներ.

դաս 14. ժամացույցներ, զարթուցիչներ, 
գրպանի ժամացույցներ և ձեռքի ժամացույց-
ներ, խոհանոցի ժամանակաչափներ, վայրկյա-
նաչափներ, ոսկերչական իրեր.

դաս 18. դրամապանակներ, դրամակալներ, 
մեծ պայուսակներ, քսակներ, թղթապանակներ, 
գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի 
տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ 
և անձրևակալներ` բոլորը պատրաստված 
կտորից, պլաստմասսայից կամ կաշվից, 
բանալիների կաշվե կախազարդեր (բրելոկներ).

դաս 21. ձեռքով կառավարվող սրճաղաց-
ներ և աղացներ, ջերմամեկուսիչ բաժակներ 
սուրճի և ըմպելիքների համար, թղթյա 
բաժակներ, ոչ թղթյա բազմանգամյա 
օգտագործման սուրճի զտիչներ, բաժակների 
ոչ թղթյա տակդիրներ, ջերմամեկուսացված 
վակուումային շշեր, սուրճի բաժակներ, թեյի 
բաժակեր և գավաթներ, ապակյա սպասք, 

սպասք, ափսեներ և թասեր, մետաղյա 
տակդիրներ օջախի վրա տեղադրելու համար, 
պահատուփեր սննդամթերքի պահպանման 
համար, ոչ էլեկտրական սրճեփներ՝ կաթիլային 
եղանակով սուրճ պատրաստելու համար, ոչ 
էլեկտրական սրճեփներ՝ թրմելու եղանակով 
սուրճ պատրաստելու համար, սննդամթերքի 
պահպանման դեկորատիվ տուփեր, ոչ 
էլեկտրական թեյնիկներ, սարքեր՝ թեյն 
ընկղմելու եղանակով պատրաստելու համար,  
թրմելու թեյնիկներ, թեյաքամիչներ, ճյուղավոր 
աշտանակներ պատրաստված ոչ ազնիվ 
մետաղներից, աշտանակներ պատրաստված 
ոչ ազնիվ մետաղներից, կերամիկական 
արձանիկներ, ճենապակյա արձանիկներ.

դաս 25. շապիկեր, պոլո-շապիկներ, 
տրիկոտաժե շապիկներ, կեպիներ, գլխարկներ, 
բաճկոններ, շորտեր, գոգնոցներ և փողկապներ.

դաս 28. խաղալիքներ, մասնավորապես` 
թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, 
պլյուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ, ամանորյա զարդանախշեր, 
յո-յոներ, խաղաքարտեր.

դաս 29. կաթ, անուշահամ հավելումներով 
կաթ, կաթնային հարուկներ (շեյքեր), կաթի 
հիմքով ըմպելիքներ, բացառությամբ կաթնային 
հարուկների, սուրճ պարունակող կաթի հիմքով 
ըմպելիքներ, մրգային հյութ պարունակող կաթի 
հիմքով ըմպելիքներ, միրգ պարունակող կաթի 
հիմքով ըմպելիքներ, շոկոլադ  պարունակող 
կաթի հիմքով ըմպելիքներ, թեյ պարունակող 
կաթի հիմքով ըմպելիքներ, սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, որոնք օգտգործվում են որպես 
կաթի փոխարինիչներ, ոչ գազավորված կաթի 
հիմքով ըմպելիքներ, կաթի հիմքով էներգետիկ 
ըմպելիքներ, սոյայի կաթ (կաթի փոխարինիչ), 
ընկույզի կաթ (կաթի փոխարինիչ), ընկույզի 
կոմպոտ, մրգային ջեմեր, կոմպոտ, դոնդողներ 
և մուրաբաներ, մսի հիմքով հացին քսելու 
մածուկներ (սփրեդ), ձկան հիմքով հացին քսելու 
մածուկներ (սփրեդ), թռչնամսի հիմքով հացին 
քսելու մածուկներ (սփրեդ), մրգային հիմքով 
հացին քսելու մածուկներ (սփրեդ), ընկույզի 
հիմքով հացին քսելու մածուկներ (սփրեդ), 
բանջարեղենի հիմքով հացին քսելու մածուկներ 
(սփրեդ), կաթնամթերքի հիմքով հացին 
քսելու մածուկներ (սփրեդ), պահածոյացված 
միրգ և բանջարեղեն, պատրաստի կերակուր` 
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բաղկացած մսից, սոյայից, թռչնամսից, 
ծովամթերքից, բանջարեղենից, մրգերից, 
թոֆուից և (կամ) պանրից, յոգուրտ, յոգուրտի 
հիմքով ըմպելիքներ, հարած սերուցք, 
կեղևազրկված ընկուզեղեն, համեմված 
ընկուզեղեն, տապակած ընկուզեղեն, սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

դաս 32. մրգային հյութեր, մրգի և մրգահյութի 
հիմքով ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութ պարունակող ըմպելիքներ, 
սառեցված մրգային ըմպելիքներ և սառեց-
ված մրգերի հիմքով ըմպելիքներ, մրգային 
խտանյութեր և խյուսեր, որոնք օգտագործվում 
են որպես ըմպելիքների բաղադրիչներ, 
խտանյութեր և օշարակներ սառեցված հարած 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, մրգի և 
մրգահյութի հիմքով գազավորված ըմպելիքներ 
և սոդայի ըմպելիքներ, բանջարեղենամրգային 
հյութեր, բանջարեղենի հիմքով ըմպելիքներ, 
բանջարեղենի հյութ պարունակող ըմպելիք-
ներ, հեղուկի և փոշու տեսքով ըմպելիքային 
խառնուրդներ, ջուր, հանքային ջուր, գազա-
վորված ջուր, վիտամիններով խմելու ջուր և 
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, գազավորված 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, քաղցրացված 
սոդայի ըմպելիքներ, անուշահամ օշարակներ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, համեմված 
և չհամեմված շշալցված ջրեր, էներգետիկ 
ըմպելիքներ, կաթի փոխարինիչ չհանդիսացող 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, սոյայի ըմպելիքներ 
և սոյայի հիմքով պատրաստված ըմպելիքներ, 
ընկույզի կաթ (ըմպելիք), ընկույզի հյութ 
(ըմպելիք).

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 
մասնավորապես` դեբիտ (պարտագրման), 
կրեդիտ (վարկային), պահպանվող արժեթղթերի 
ծառայություններ, բարեգործական ֆոնդերի 
կազմակերպման ծառայություններ.

դաս 38. հաղորդակցման ծառայություն ներ, 
մասնավորապես` հեռարձակվող և ներբեռնելի 
լսա- և տեսա- ժամանցային ծրագրերի 
հաղորդում համակարգչի, արբանյակի 
և հաղորդակցման ցանցերի միջոցով, 
լսա- ժամանցային նյութի հեռարձակում 
և հաղորդում, բաժանորդագրային լսա- և 
տեսա- ժամանցային ծրագրերի հաղորդում 
համակարգչի, արբանյակի և հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով, ձայնի, տվյալների, 
տեղեկատվության, պատկերի, ազդանշանների 

և հաղորդագրությունների էլէկտրոնային 
և թվային հաղորդում, համակարգչային 
օգտատերերի միջև ժամանցին, երաժշտու-
թյանը, համերգներին, տեսագրություններին, 
ռադիոյին, հեռուստատեսությանը, ֆիլմերին, 
լուրերին, սպորտին, խաղերին և մշակութային 
իրադարձություններին վերաբերող հաղորդա-
գրությունների փոխանցման համար առցանց 
զրուցասենյակների, տեղեկագրային տախ-
տակների և  համայնքային ֆորումների 
տրամադրում, էլեկտրոնային հաղորդման 
միջոցով հաղորդագրությունների առաքում, 
լսա-, տեսա- կամ մուլտիմեդիա բովան-
դակության հաղորդման կամ ընդունման 
համար փոխկապակցման  ծառայությունների 
և հաղորդակցման էլեկտրոնային ցանցերի 
մուտքի հնարավորության տրամադրում, մի 
քանի օգտատերերի համար նախատեսված 
համացանցի մուտքի հնարավորության 
տրամադրում, հեռարձակման և ներբեռնման 
ծառայություն, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
նվագարկել, ընտրել, ներբեռնել, պահպանել, 
ստեղծել երգացանկեր և տարածել երաժշտու-
թյուն, տեսագրություններ, ֆիլմեր, խաղեր 
և ժամանցին վեաբերող ծրագրեր համա-
կարգիչների, անլար սարքերի, գրպանի 
համակարգիչների, հեռախոսների և 
ունկնդրման ու նվագարկման թվային սարքերի 
միջոցով, էլեկտրոնային նվեր-քարտերի և 
բացիկների փոխանցում.

դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ, 
մասնավորապես` նորությունների, քաղաքա-
կանության, ընթացիկ իրադարձությունների, 
մարդու հետաքրքրությունների, զվար-
ճանքի շոուների, համերգների, սպոր տային 
միջոցառումների ոլորտում դասա  խոսու-
թյունների կազմակերպում, թողար  կում 
և ներկայացում. զվարճանքի նպատակ-
ներով հեռուստաաստղերի, կինոաստղերի, 
երաժշտական և սպորտային աստղերի 
անհատական ներկայացումների կազմա-
կերպում և անցկացում, երաժշտական և 
հնչյունային ձայնագրությունների հրապա-
րակում և թողարկում. առողջության, կյանքի 
որակի, երաժշտության, զբոսաշրջության, 
ձեռնարկատիրության, քաղաքականության, 
տնտեսության, արվեստի և հանգստի, մարդու 
հետա քրքրությունների ոլորտում նորություն-
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ների և ընթացիկ իրադարձությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
հաղորդակցման ցանցերի միջոցով. սպորտի, 
արվեստի և հանգստի ոլորտում գործունեության 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
հաղորդակցման ցանցերի միջոցով. ոչ 
ներբեռնվող, նախապես ձայնագրված 
երաժշտության տրամադրում հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով. երա ժշտության, 
տեսագրությունների, ռադիոյի, հեռուս-
տատեսության, ընթացիկ իրադարձություն-
ների վերաբերյալ լուրերի, սպորտի, խաղերի, 
մշակութային իրադարձությունների, զվար-
ճանքի շոուների, դրամաների, երեխաների 
շոուների, վավերագրական ֆիլմերի, ընթացիկ, 
նախագծվող և հետահայաց երաժշտության, 
գրքերի, հեռուստատեսության և ֆիլմերի, 
աստղերի ժամանցի, արվեստի և հանգստի 
վերաբերյալ հոդվածների, ոչ ներբեռնվող 
ֆիլմերի և ներբեռնվող հեռուստատեսային 
հաղորդումների տրամադրում հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով. երաժշտության 
հրապարակման ծառայություններ, երաժշտու-
թյան, հոդվածների, ֆիլմերի և հեռուս-
տատեսային հաղորդումների հրապարակում 
հաղորդակցման ցանցերի միջոցով, ֆիլմերի 
և հեռուստատեսային հաղորդումների 
հեռարձակում հաղորդակցման ցանցերի 
միջոցով, երաժշտության թողարկման 
ծառայություններ, ժամանցային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես` երաժշտության 
գրախոսության և երաժշտության մասին 
մեկնաբանությունների և հոդվածների տրա-
մադրում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141444  (111) 23039
(220) 24.09.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 24.09.2024
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US 
(442) 16.12.2014

(540) 

(511) 
դաս 14. ժամացույցներ, զարթուցիչներ, 

գրպանի ժամացույցներ և ձեռքի ժամա-
ցույցներ, խոհանոցի ժամանակաչափներ, 
վայրկյանաչափներ, ոսկերչական իրեր.

դաս 18. դրամապանակներ, դրամակալներ, 
մեծ պայուսակներ, քսակներ, թղթապանակներ, 
գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի 
տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ 
և անձրևակալներ` բոլորը պատրաստված 
կտորից, պլաստմասսայից կամ կաշվից, 
բանալիների կաշվե կախազարդեր (բրելոկներ).

դաս 25. շապիկեր, պոլո-շապիկներ, 
տրիկոտաժե շապիկներ, կեպիներ, գլխարկներ, 
բաճկոններ, շորտեր, գոգնոցներ և փողկապներ.

դաս 28. խաղալիքներ, մասնավորապես` 
թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, 
պլյուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ, ամանորյա զարդանախշեր, 
յո-յոներ, խաղաքարտեր.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 
մասնավորապես` դեբիտ (պարտագրման), 
կրեդիտ (վարկային), պահպանվող արժեթղթերի 
ծառայություններ, բարեգործական ֆոնդերի 
կազմակերպման ծառայություններ.

դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ, 
մասնավորապես` նորությունների, քաղաքա-
կանության, ընթացիկ իրադարձությունների, 
մարդկային հետաքրքրությունների, զվար-
ճանքի շոուների, համերգների, սպոր-
տային միջոցառումների ոլորտում 
դասա խոսությունների կազմակերպում, 
թողար կում և ներկայացում. զվարճանքի 
նպա տակներով հեռուստաաստղերի, կինո-
աստղերի, երաժշտական և սպորտային 



ԳՅՈՒՏԵՐ

27

ՄԱՍ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

25 .06 . 20 15

աստղերի անհատական ներկայացումների 
կազմակերպում և անցկացում, երաժշտական 
և հնչյունային ձայնագրությունների հրապա-
րակում և թողարկում. առողջության, 
կյանքի որակի, երաժշտության, զբոսա-
շրջության, ձեռնարկատիրության, քաղաքա-
կանության, տնտեսության, արվեստի և 
հանգստի, մարդկային հետաքրքրությունների 
ոլորտում նորությունների և ընթացիկ 
իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով. սպորտի, արվեստի 
և հանգստի ոլորտում գործունեության 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրա-
մադրում հաղորդակցման ցանցերի միջոցով. 
ոչ ներբեռնվող, նախապես ձայնագրված 
երաժտության տրամադրում հաղոր-
դակցման ցանցերի միջոցով. երաժշտու-
թյան, տեսագրությունների, ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, ընթացիկ իրադար-
ձությունների վերաբերյալ լուրերի, սպորտի, 
խաղերի, մշակութային իրադարձությունների, 
զվարճանքի շոուների, դրամաների, 
երեխաների շոուների, վավերագրական 
ֆիլմերի, ընթացիկ, նախագծվող և հետահայաց 
երաժշտության, գրքերի, հեռուստատեսության 
և ֆիլմերի, աստղերի ժամանցի, արվեստի 
և հանգստի վերաբերյալ հոդվածների, 
ոչ ներբեռնվող ֆիլմերի և ներբեռնվող 
հեռուստատեսային հաղորդումների տրամա -
դրում հաղորդակցման ցանցերի միջո-
ցով. երաժշտության հրապարակման 
ծառա յություններ, երաժշտության, հոդված-
ների, ֆիլ մերի և հեռուստատեսային հաղորդում-
ների հրապարակում հաղորդակցման ցանցերի 
միջոցով, ֆիլմերի և հեռուստատեսային 
հաղորդումների հեռարձակում հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով, երաժշտության թողարկ-
ման ծառայություններ, ժամանցային 
ծառայություններ, մասնավորապես` երաժշտու-
թյան գրախոսության և երաժշտության 
մասին մեկնաբանությունների և հոդվածների 
տրամադրում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141485  (111) 23040
(220) 08.10.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 08.10.2024
(730) Ալ Ֆախամահ Թբեքոու Էլ.Էլ.Սի., AE 
(442) 07.11.2014
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141520  (111) 23041
(220) 15.10.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 15.10.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահագ 
Խաչատրյան, Սևան, Աբովյան 11, բն.14, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. թան, մածուն, կարագ, սեր, 

կաթնաշոռ, թթվասեր:
_____________________

(210) 20141528  (111) 23042
(220) 16.10.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 16.10.2024
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(730) «Արմսե» ՍՊԸ, Երևան, Քոչարյան 8/37, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավելա-

նյութեր: 
_____________________

(210) 20141533  (111) 23043
(220) 17.10.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Իստ լոգոս» էքսպո կենտրոն ՍՊԸ, 
Երևան, Տոլբուխինի 33/19, բն. 21, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս  41.  ցուցահանդեսների         կազմա-
կեր     պում, դաստիարակություն (կրթու-
թյուն, ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների  կազմակերպում:

_____________________

(210) 20141578  (111) 23044
(220) 23.10.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 23.10.2024
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների կտրման 
համար. սիգարների ծխափողեր. սիգարետների 
ծխափողերի ծայրակալներ. սիգարների և 
սիգարետների ծխափողերի սաթե ծայրա-
կալներ. մոխրամաններ, թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխամորճի տակդիրներ. հար-
մարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար, 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

 _____________________
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(210) 20141585  (111) 23045
(220) 24.10.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 24.10.2024 
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, ք. Ջերմուկ, 
Բարեկամության 1, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(526) Բացի «JERMUK» բառից մնացած գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր.
_____________________

(210) 20141586  (111) 23046
(220) 24.10.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 24.10.2024
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, ք. Ջերմուկ, 
Բարեկամության 1, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:

(511) 
դաս 32. գազավորված, հանքային և 

աղբյուրի ջուր: 
_____________________

(210) 20141597  (111) 23047
(220) 29.10.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 29.10.2024
(730) «Ռեգարդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկով-
յան  33, բն. 25, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(526) «travel» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործունեություն:
_____________________

(210) 20141606  (111) 23048
(220) 03.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 03.11.2024
(730) «Ջերմուկ գոլդ» ՍՊԸ, Ջերմուկ, Աղբյուր-
ների 72/3, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային ջուր:
_____________________
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(210) 20141611  (111) 23049
(220) 04.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 04.11.2024
(730) «Թալգրիգ պլյուս» ՓԲԸ, Լոռու մարզ, ք. 
Վանաձոր, Աղայան 26, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

_____________________

(210) 20141619  (111) 23050
(220) 07.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 07.11.2024
(730) «Թալմիլա» ՍՊԸ, գ. Ներքին Բազմաբերդ 
14, տուն 19/1, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. մաքրող և լվացող միջոցներ, 

մասնավորապես՝ սպիտակեցնող և ախտա-
հանող հեղուկ, սպասք լվանալու հեղուկ, հեղուկ 
օճառ, ապակի մաքրելու միջոց, փոշենման 
մաքրող միջոց, շամպուն, ախտահանող և 
մաքրող հեղուկ:

_____________________

(210) 20141623  (111) 23051
(220) 07.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 07.11.2024

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս 
Գևորգյան, Աշտարակ, Ղափանցյան 32, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20141624  (111) 23052
(220) 07.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 07.11.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս 
Գևորգյան, Աշտարակ, Ղափանցյան 32, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20141644  (111) 23053
(220) 12.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 12.11.2024
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 
50, բն. 57, AM 
(442) 03.12.2014
(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:

_____________________
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(210) 20141683  (111) 23054
(220) 18.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 18.11.2024
(730) ԲՐՖ Ս.Ա., BR 
(442) 03.12.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141684  (111) 23055
(220) 18.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 18.11.2024
(730) ԲՐՖ Ս.Ա., BR 
(442) 03.12.2014
(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 և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.  պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141708  (111) 23056
(220) 19.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 19.11.2024
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճուղի 25, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

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

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

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

_____________________
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(210) 20141739  (111) 23057
(220) 24.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 24.11.2024
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

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

_____________________

(210) 20141741  (111) 23058
(220) 24.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Անհատ Ձեռնարկատեր Պրոխորով 
Ալբերտ Վլադիմիրովիչ, RU 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

_____________________

(210) 20141745  (111) 23059
(220) 26.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 26.11.2024
(730) Էդվին Ղուլյան, ք. Երևան, Հ. Սահյան 
փող., տուն 86, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(526) «CAFE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կանաչ, շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարան:
_____________________

(210) 20141750  (111) 23060
(220) 26.11.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 26.11.2024
(730) Մենփաուըրգրուփ Ինք., Վիսկոնսին 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 03.02.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ-
նագույն, մոխրագույն և երկնագույն գունա յին 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասեն-
յակային ծառայություն. աշխատանքի 
տեղավորման գործակալություններ. հիմնական 
և ժամանակավոր անձնակազմի աշխատանքի 
տեղավորման գործակալություններ. վարձա-
կալության բյուրոներ, այն է՝ աշխատանքի 
տեղավորման հետ կապված ծառայություններ, 
որոնք ներառում են՝ աշխատանքի 
տեղավորում, վերապատրաստում, որակա-
վորում, աշխատակիցների հաստիքների 
համալրում և երրորդ անձանց աշխատանքի 
տեղավորման ընդհանուր հարցերով տեղե-
կատվություն. կադրերի կառավարում. 
աշխատանքային ռեսուրսների կառավարում. 
անձնակազմի պայմանագրերի հետ կապ-
ված ծրագրերի կառավարում և տրա-
մադրում. անձնակազմի կառավարում 
և խորհրդատվություն. զբաղվածության 
ծառայություն, մասնավորապես՝ գլոբալ 
տեղեկատվական ցանցի վեբ-կայքի միջո-
ցով աշխատակազմի և գնահատման 
մեխանիզմների ստուգում. տեղեկատվություն 
վերոնշյալ ծառայությունների վարձակալության 
հարցերով. խորհրդատվություն աշխա-
տանքային առաջադիմության կառավարման 
հարցերով. ազատված աշխատողների 
աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. հաշվապահական 
գրքերի վարում և գործարարության 
ներքին աուդիտ երրորդ անձանց համար, 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. խորհրդատվություն գործարարության 
հարցերով և տեղեկատվական ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում և 
խորհրդատվական ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141779  (111) 23061
(220) 01.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 01.12.2024
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու  (Բրենդս) 
Ինք., US 
(442) 16.12.2014
(310) UK00003062302   (320) 01.07.2014  (330) GB
(540) 

(526) «TRIPLE-CORE FILTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141780  (111) 23062
(220) 01.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 01.12.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Քարաջյան, 
Երևան, Ջրաշեն 5, AM 
(442) 16.12.2014
(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, ոսկեգույն, բաց և մուգ կապույտ, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
մասնավորապես՝ ավիափոխադրումներ, 
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ավտո տրանսպորտի կայանատեղերի վար-
ձույթ, ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում, ճանապարհորդությունների 
երթուղիների ամրագրում, տրանսպորտային 
միջոցների ամրագրում, ապրանքների տեղ 
հասցնում, կրուիզների կազմակերպում, 
տրանսպորտային ծառայություններ, տուրիս-
տական գործակալությունների ծառայություն-
ներ (բացառությամբ հյուրանոցներում և 
պանսիոնատներում տեղերի ամրագրման), 
տուրիստական էքսկուրսիաներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20141791  (111) 23063
(220) 03.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 03.12.2024
(730) «Բեսթ Թրավել» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
44, շին. 34, AM 
(442) 16.12.2014
(540) 

(526) «BEST TRAVEL» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
_____________________

(210) 20141805  (111) 23064
(220) 05.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 05.12.2024 

(730) ԴիՔեյԷյջ Րիթեյլ Լիմիթիդ, GB 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ, կանացի պայու-

սակներ, ուսի պայուսակներ, պայու-
սակներ հարդարանքի (արդուզարդի) 
պարագաների համար, պայուսակներ 
դեկորատիվ գեղարարության  համար. 
պայուսակներ գործիքների համար (դատարկ). 
թիկնապայուսակներ. սպորտային պայու-
սակներ. պայուսակներ մարզասրահների 
համար. ծովափի պայուսակներ. փոկով 
պայուսակներ. ազդրի վրա կրվող պայուսակներ. 
ուսի վրայով գցած պայուսակներ. ճամպրուկներ. 
դրամապանակներ, քսակներ. բանալիների 
պատյաններ (կաշվե իրեր). անձրևի և 
արևի հովանոցներ. ուղեբեռ, այդ թվում` 
ճամփորդական պայուսակներ, ճամփորդական 
սնդուկներ, ճամպրուկներ (ուղեբեռ), տափակ 
ճամպրուկներ. տնտեսական պայուսակներ. 
անվավոր տնտեսական պայուսակներ. 
պայուսակներ լեռնագնացների համար. 
տուրիստական պայուսակներ. պորտպլեդներ. 
թղթապայուսակներ և տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. գեղարարության 
տուփեր. պիտույքատուփեր հարդարանքի 
իրերի համար (դատարկ). պայուսականեր 
տակդիրների համար. պայուսակներ 
(թիկնապայուսակներ) երեխաների համար. 
կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 25. հագուստ. ամենօրյա հագուստ. 
համազգեստ. սպորտային հագուստ. ժաման-
ցային հագուստ. տրիկոտաժե շապիկ-
ներ գլխանոցով. մարզական շապիկներ. 
պատկերներով ֆուտբոլկաներ. ֆուտբոլկաներ. 
պոլո շապիկներ. կարճ  և երկար թևքերով 
շապիկներ. շապիկներ. բլուզներ. շորտեր. 
ազատ ձևվածքի շորտեր. երկարաթև ֆուտ-
բոլկաներ. վերնահագուստ ռեգբի խաղալու 
համար. մարզական շապիկներ պատկերներով 
և ասեղնագործած. կարդիգաններ. սվիտերներ. 
ճարմանդով վերնահագուստ. հագուստ վազելու 
համար. տաբատներ. ջինսեր. տրիկոտաժե 
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հագուստ. տոլստովկաներ. պուլովերներ 
ֆլիսից. զգեստներ. շրջազգեստներ. 
վերնահագուստ. բաճկոններ՝ աստառով և 
առանց. բաճկոններ. վերարկուներ. կաշվե 
բաճկոններ. պիջակ-բաճկոններ. ռազմական 
բաճկոններ. բաճկոնակներ. որսորդական 
բաճկոններ. վուշի բաճկոններ. բաճկոններ-
վետրովկաներ. բաճկոններ բանակային. 
կարճ բաճկոններ. կոստյումներ. ժիլետներ. 
փողկապներ. գամաշներ. գուլպաներ. 
վզպատներ. ձեռնոցներ (հագուստ). հագուստ 
լողալու համար. գոտիներ (հագուստ). 
հագնելու սպիտակեղեն. լիֆեր. կրծկալներ. 
կանացի կիսավարտիքներ. ընտանեկան 
կիսավարտիքներ. կիսավարտիքներ. կանացի 
շապիկներ (հագնելու սպիտակեղեն). գիշերա-
շապիկ. պիժամաներ (ննջազգեստներ). 
լոգանքի խալաթներ. խալաթներ. կոշկեղեն. 
սանդալներ (ոտնամաններ). լողափի 
կոշիկ (ոտնաման). պարուսինե կոշկեղեն. 
ճտքավոր (երկարաճիտ) կոշիկներ. (կիսա)
կոշիկներ. կաշվե կոշկեղեն. գլխարկներ (գլխի 
ծածկոցներ). բոլորագլխարկ. կեպկաներ. 
շարֆեր (պարանոցի թաշկինակներ). գործած 
գլխարկներ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141806  (111) 23065
(220) 05.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 05.12.2024
(730) Մաջիդ Ալ Ֆութթաիմ Հոլդինգ ԼԼՔ, AE 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141810  (111) 23066
(220) 05.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 05.12.2024
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու  (Բրենդս) 
Ինք., US 
(442) 16.12.2014
(310) 201431506   (320) 23.10.2014   (330) AZ
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մոխրագույն, բաց և մուգ մոխրագույն, կանաչ և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141812  (111) 23067
(220) 05.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 05.12.2024
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.12.2014
(310) 201431514   (320) 27.10.2014    (330) AZ
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մոխրագույն, մանուշակագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141813  (111) 23068
(220) 05.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 05.12.2024
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. 
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 16.12.2014
(310) UK 00003065677  (320) 24.07.2014  (330) GB
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մոխրագույն, բաց և մուգ մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141825  (111) 23069
(220) 09.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 09.12.2024
(730) «Տարազ. էյէմ» ՍՊԸ, Վաղարշապատ, 
Վազգեն Առաջինի 38, բն. 25, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրա   նա գույն և դարչնագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ.
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20141838  (111) 23070
(220) 11.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 11.12.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական արդուզարդի պարագաներ. 
անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20141847  (111) 23071
(220) 12.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. դրամապանակներ, կրեդիտ 
քարտերի թղթապանակներ, բիզնես քարտերի 
թղթապանակներ, բռնիչներ բանալիների 
համար, բանալիների պատյաններ, պայու-
սակներ բանալիների համար. սնդուկ ներ 
և ճամփորդական պայուսակներ. քսակներ 
մետաղադրամների համար, կաշվե իրեր 
փաստաթղթերի համար, ճամփորդական 
պայուսակներ հագուստի համար, 
թիկնապայուսակներ, իրերի տոպրակներ, 
պայուսակներ ավիաճանապարհորդությունների 
համար, տնտեսական պայուսակներ, 
անձրևանոցներ, որոնք ընդգրկված են 18-րդ 
դասում, ճամփորդական պայուսակներ, 
պայուսակներ աթլետիկայի համար, սպորտային 
պայու սակներ, դպրոցական պայուսակներ, 
կռնակապայուսակներ, ուսի վրայով գցած 
պայուսակներ, քսակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141848  (111) 23072
(220) 12.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս  28. խաղեր և խաղալիքներ 

և  սպորտային մարմնամարզական իրեր. 
ավտոմեքենաներ (խաղալիքներ) և դրանց 
պարագաներ, խա ղալիքների մոդելներ, 
շինհրապարակը կրկնօրինակող թեմատիկ 
խա ղերի  հավաքակազմեր,  խաղալիք   գործիք-
ներ, խա ղալիք նստարաններ,ռադիոկառա-
վարվող խաղալիք տրանսպորտային միջոցներ 
և կոնստրուկտորներ (խաղեր), խաղալիք 
տրանսպորտային միջոցներ զբոսնելու համար, 
մարտկոցներով կառավարվող խաղալիքներ 
զբոսնելու համար, գլուխկոտրուկներ, 
օդապարուկներ, խաղեր դերերի բաշխմամբ, 
սեղանի խաղեր, խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ) և խաղաթղթեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141850  (111) 23073
(220) 12.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. դրամապանակներ, կրեդիտ 
քարտերի թղթապանակներ, բիզնես քարտերի 
թղթապանակներ, բռնիչներ բանալիների 
համար, բանալիների պատյաններ, 
պայուսակներ բանալիների համար. սնդուկներ 
և ճամփորդական պայուսակներ. քսակներ 
մետաղադրամների համար, կաշվե իրեր 
փաստաթղթերի համար, ճամփորդական 
պայուսակներ հագուստի համար, 
թիկնապայուսակներ, իրերի տոպրակներ, 
պայու սակներ ավիաճանապարհորդություն-
ների համար, տնտեսական պայուսակներ, 
անձրևանոցներ, որոնք ընդգրկված են 18-րդ 
դասում, ճամփորդական պայուսակներ, պայու-
սակներ աթլետիկայի համար, սպորտային 
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ, 
կռնակապայուսակներ, ուսի վրայով գցած 
պայուսակներ, քսակներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20141851  (111) 23074
(220) 12.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս  28. խաղեր և խաղալիքներ և սպոր տա-

յին մարմնամարզական իրեր. ավտոմեքենաներ 
(խաղալիքներ) և դրանց պարագաներ, 
խաղալիքների մոդելներ, շինհրապարակը 
կրկնօրինակող թեմատիկ խաղերի  
հավաքակազմեր,   խաղալիք  գործիք ներ, 
խաղալիք նստարաններ, ռադիոկառավարվող 
խաղալիք տրանսպորտային միջոցներ և 
կոնստրուկտորներ (խաղեր), խաղալիք 
տրանսպորտային միջոցներ զբոսնելու համար, 
մարտկոցներով կառավարվող խաղալիքներ 
զբոսնելու համար, գլուխկոտրուկներ, 
օդապարուկներ, խաղեր դերերի բաշխմամբ, 
սեղանի խաղեր, խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ) և խաղաթղթեր: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141860  (111) 23075
(220) 12.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Քրեմ Դե Լե Քրեմ Ինք, Կալիֆորնիա 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. երեքը մեկում մազերի լավորա-

կիչներ. երեքը մեկում մազերի շամպուններ. 
մազերի լավորակիչներ. մազերի ժելեր. 
մազերի փափկացուցիչներ. հանգստացնող 
պատրաստուկներ մազերի համար. մազերի 
շամպուններ և լավորակիչներ. մազերի 
հեղուկացիրներ և մազերի ժելեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141864  (111) 23076
(220) 16.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 16.12.2024
(730) «Անռիվա-տրանս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
20-24, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, երկնագույն և մանուշակագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. միջազգային բեռնափոխա-
դրումներ:

_____________________

(210) 20141877  (111) 23077
(220) 18.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 18.12.2024
(730) «Հաջողության ջենտլմենները» ՍՊԸ, 
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8/5 տարածք, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, դարչնագույն, սպիտակ և սև գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա -
տեսված են օգտագործելու արդյունաբե-
րական և գիտական նպատակներով, 
լուսա նկարչության, գյուղատնտեսության, 
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այգե գոր ծության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղարվես-
տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց     և    կենդանի ների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 

իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսված ների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց ման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատես-
վածների). գյուղատնտեսական գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ. առևտրի ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, 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 սկավառակներ. 
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.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.
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դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. 

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

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 15. երաժշտական գործիքներ.
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). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

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

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սան ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և 
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում). խծուծման նյութեր (բացա-
ռությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատ րաստվածների). մանածագործական թել-
քա  հումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

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

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր 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 հացա հա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր պում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ  և  հետազոտություններ  
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետա զոտություններ. համա կարգչային 
ապա  րատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման   ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20141885  (111) 23078
(220) 19.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 19.12.2024
(730) «Ֆըրսթ oութսորսինգ քոմփանի» ՍՊԸ, 
Երևան, Թումանյան 31/3, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141891  (111) 23079
(220) 22.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 22.12.2024
(730) Տիգրան Ստեփանյան, Երևան, Դավի-
թաշեն 1-ին թաղ., շ. 26, բն. 34, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. կանացի հագուստի, պայուսակ-
ների, ակնոցների, բիժուտերիայի, կոշիկների, 
ժամացույցների, կաշվե և մորթե իրերի, 
հուշանվերների վաճառք, հարսանյաց պարա-
գաների վաճառք, մանրածախ առևտուր.

դաս 45. հարսանյաց պարագաների՝ 
զգեստների, աքսեսուարների, վարձով տրա-
մադրում:

_____________________

(210) 20141904  (111) 23080
(220) 24.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 24.12.2024
(730) Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 25.   հագուստ,   լոգազգեստներ,  

լոգանքի խալաթներ, լողափի զգեստներ, 
գոտիներ (հագուստ), կարճատաբատներ, 
բաճկոններ (հագուստ), վերարկուներ, 
մանտոներ, գուլպաներ, կոշկեղեն, բանդա-
նաներ (գլխաշորեր, վզկապներ), սվիտերներ, 
հելոուինի կոստյումներ, դիմակահանդեսի 
կոստյումներ, հերոսների կոստյումներ, 
բեմական կոստյումներ, շրջազգեստներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), սպորտային 
կարճատաբատներ, ականջակալներ 
(հագուստ), շարֆեր, վզկապներ, պիժամաներ, 
տաբատներ, վերնաշապիկներ, սպորտային 
ֆուֆայկաներ, դահուկորդների սպորտային 
հագուստ, սլաքսներ (լայն երկար տաբատներ), 
շքոցիկներ (գլխարկներ), տաբատակալներ, 

բարձր օձիքով սվիտեր, ներքնազգեստ, 
բաճկոնակներ, մարզական հագուստ, 
գլխարկներ, կոշիկներ.  

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
խաղաքարտեր, տեգեր, տիկնիկներ. փչովի 
խաղալիքներ. պլյուշե տիկնիկներ. փափուկ 
խաղալիքներ. հերոսների խաղալիք ֆիգուրներ 
և դրանց աքսեսուարներ՝ 28-րդ դասում 
ընդգրկված. սարքեր խաղերի համար. 
սեղանի խաղեր. սպորտային ապրանքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն  այլ դասերում. գոլֆի 
մականներ, բեյսբոլի գնդակներ, ֆուտբոլի 
գնդակներ, փեդլբոլներ, զարգացնող 
գնդակներ, սքեյթբորդներ, բեյսբոլի զարկիչներ, 
տոնածառի զարդարանքներ՝ ընդգրկված 28-րդ 
դասում.        

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. միջոցառումների կազմակերպում, 
արտադրություն և ներկայացում ուսոցողական, 
մշակութային կամ ժամանցային նպատակով, 
ներառյալ՝ օնլայն ռեժիմում. զվարճությունների 
ծառայություններ այն է՝ զվարճանքի 
զբոսայգիներ և ատրակցիոններ. ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն. 
ֆիլմերի և կենդանի զվարճալի ծրագրերի 
արտադրություն. անիմացիոն ֆիլմերի և 
հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն. 
կինո և հեռուստատեսային ստուդիաների 
ծառայու թյուններ. կինոզվարճություններին, 
հեռուս տա տեսային զվարճություններին 
և կենդանի հեռարձակմամբ զվարճալի 
ներկայա ցումներին ու շոուներին վերաբերող 
ծառա յություններ. ձայնագրությունների 
վարձույթ. տեսաժապավենների վարձույթ. 
ֆիլ մերի, հեռուստա- և ռադիոծրագրերի և 
անիմացիոն ֆիլմերի ներկայացում. տեքստերի 
հրատարակում, բացառությամբ գովազդային 
տեքստերի. ուսուցողական և ուսումնական 
նյութերի հրատարակում և վարձույթ. 
չբեռնվող ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
հրատարակությունների տրամադրում. գրքերի, 
ամսագրերի և պարբերականների հրատա-
րակում. բազմաթիվ օգտագործողներին 
մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում համաշ-
խարհային վեբ-ցանցի կամ ինտերնետի 
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կամ օնլայն այլ հիմնապաշարի միջոցով. 
պարային ծրագրերի, երաժշտական 
ծրագրերի ու տեսածրագրերի արտադրության 
ոլորտում մրցանակաբաշխության շոուների, 
կատակերգական շոուների, հեռուստախաղերի 
ու վիկտորինաների և սպորտային իրադար-
ձությունների արտադրություն կեն-
դանի հանդիսատեսի համար, որոնք 
ցուցադրվում են ուղիղ հեռարձակմամբ 
կամ ձայնագրվում հետագա հեռարձակման 
համար. կենդանի երաժշտական համերգներ. 
հեռուստատեսային լրատվական ծրագրեր. 
հեռուստատեսային երաժշտական շոուներ. 
մրցումների, մրցույթների, խաղերի, 
վիկտորինաների, ցուցահանդեսների, սպոր-
տային միջոցառումների, շոու-ծրագրերի, 
հյուրախաղային ներկայացումների ու 
համերգների, բեմական ներկայացումների, 
թատերական ներկայացումների, համերգների, 
կենդանի ներկայացումների և հանդիսատեսի 
ներգրավմամբ միջոցառումների կազմա-
կերպում, արտադրություն և ներկայացում. 
տաղանդների մրցույթների և երաժշտական 
ու հեռուստատեսային ոլորտում մրցանա-
կաբաշխության իրադարձությունների 
կազ մա   կերպում. ինտերակտիվ խաղերի 
կազմա կերպում. կարճ հաղորդագրություն ների 
միջո ցով վիկտորինաների անցկացում. ոճին 
ու նորաձևությանը վերաբերող ժամանցային 
ծրագրերի կազմակերպում և ներկայացում. 
զվարճության ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի, 
ներառյալ՝ ինտերնետի միջոցով:  
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20141923  (111) 23081
(220) 27.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 27.12.2024
(730) ՍիՍիՋի Քաոքեյշն Քոմունիքեյշն Գրուփ 
Լիմիթիդ, CY 
(442) 03.02.2015

(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141933  (111) 23082
(220) 29.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 29.12.2024
(730) Գարիկ Հակոբյան, ք.Արմավիր, Նալ-
բանդյան փ., տուն 64, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(526) «ARM» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կանաչ, բաց կանաչ, նարնջագույն, մանու-
շակագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. 

դաս 35. առևտուր, ներմուծում, արտա-
հանում, գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________
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(210) 20141936  (111) 23083
(220) 29.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 29.12.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141937  (111) 23084
(220) 29.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 29.12.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141939  (111) 23085
(220) 29.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 29.12.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 

(442) 03.02.2015
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141940  (111) 23086
(220) 29.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 29.12.2024
(730) Սթիվեն Մադեն Լթդ., US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ, այն է՝ կանացի 

պայուսակներ, մեծ պայուսակներ, դրամապա-
նակներ, քսակներ, ուսապայուսակներ, 
ճամպրուկներ, իրերի պայուսակներ.

դաս 25. կոշկեղեն:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141945  (111) 23087
(220) 30.12.2014 (151) 02.06.2015
   (181) 30.12.2024
(730) Չինգդաո նայն-ըլայընս գրուփ Քո., Լթդ, CN 
(442) 05.03.2015
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս. երշիկեղեն. կրոկետներ. 

խոզապուխտ, մսի դոնդող. ընտանի թռչնի 
միս, ձկից պատրաստված սննդամթերք. 
խեցեմորթներ (անկենդան). մսային պահա-
ծոներ. պահածոյացված բանջարեղեն: 
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20150002  (111) 23088
(220) 12.01.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 12.01.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

_____________________

(210) 20150005 (111) 23089
(220) 13.01.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 13.01.2025
(730) Դը Մենթոլաթում Քամփնի, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոցներ շուրթերի խնամքի 

համար, մասնավորապես՝ բալասաններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150012  (111) 23090
(220) 16.01.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 16.01.2025
(730) Միշա Հայկազի Հակոբյան, Երևան, 
Արցախի 8/2, բն. 10, AM 
(442) 03.02.2015

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ և նյութեր, այն է` թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար, թմրանյութեր 
բժշկական նպատակների համար, ցավազրկող 
նյութեր բժշկական նպատակների համար, 
բերանի խոռոչի խնամքի նյութեր բժշկական 
նպատակների համար, լրացուցիչ նյութեր 
բժշկական նպատակների համար, թարախաքաշ 
նյութեր, էլիքսիրներ, շիճուկներ.

դաս 29. մակարդներ կաթնաթթվային 
բակտերիաների հետ.

դաս 42. գիտահետազոտական ծառայու-
թյուններ բակտերիոլոգիայի բնագավառում, 
գիտահետազոտական ծառայություններ 
բուժական նպատակների համար.

դաս 44. բժշկական (բուժական) ծառայու-
թյուններ, այն է՝ արյան անալիզներ:

_____________________

(210) 20150015  (111) 23091
(220) 19.01.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 19.01.2025
(730) Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցներ. հանգստյան տներ. 

մոթելներ. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում. ճանապարհորդությունների գոր-
ծա կալությունների ծառայություններ հյու րա-
նոցային համարների ամրագրման համար. 
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հյուրանոցային մասնագիտացված ծառա-
յություններ, որոնք որպես ծրագրի մի մաս 
տրամադրվում են հյուրանոցի մշտական 
հյուրերին. հյուրանոցային ծառայություններ, 
որոնք    իրենցից    ներկայացնում    են   
խրա խու սական ծրագրեր` հյուրանոցի 
մշտական հյուրերին հյուրընկալման հատուկ 
ծառայությունների, հարմարությունների 
և մրցանակների տրա մադրմամբ. 
ռեստորանների, բարերի և կոկտեյլ բարերի 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստման և առաքման ծառայություններ. 
հատուկ իրադարձությունների նպատակով 
բանկետների և հանդիսավոր երեկույթների 
անցկացման համար տարածքների տրա-
մադրում. կոնֆերանսների, ցուցա հանդեսների 
և նիստերի անցկացման համար տարածքների 
տրամադրում. աթոռների, սեղանների, սեղանի 
սպիտակեղենի և ապակյա սպասքի վարձույթ 
կոնֆերանսների, ցուցահանդեսների, նիստերի, 
հանդիսավոր երեկույթների և բանկետների 
անցկացման համար. հանդիպումների 
անցկացման տարածքների վարձույթ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150024  (111) 23092
(220) 22.01.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 22.01.2025
(730) ՕՕՕ «Վինիմպորտ», RU 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. լիթիումի 
ջուր. զելտերյան ջուր. սոդայաջուր. ջրեր 
(ըմպելիքներ). գազով ջուր. հանքային 
ջրեր(ըմպելիքներ). սեղանի ջուր. կվաս 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 

կոկտեյլներ. լիմոնադներ. գետնանուշի կաթ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ). նուշի կաթ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
իզոտոնիկ (կազդուրիչ) ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքի վրա. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ հալվեի հիմքի 
վրա. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային հիմքի 
վրա. մրգային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային. 
մրգերի նեկտարներ պտղամսով, ոչ 
ալկոհոլային. օրշադ. գարեջուր. կոճապղպեղի 
գարեջուր. ածիկի գարեջուր. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. պատատուկի (բաղեղի) ըմպելիք, 
ոչ ալկոհոլային. օշարակներ լիմոնադների 
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
սմուզիներ (մրգային կամ բանջարեղենային 
խառնուրդների հիմքի վրա ըմպելիքներ). 
տոմատի հյութ (ըմպելիքներ). խնձորի հյութ, 
ոչ ալկոհոլային. բանջարեղենային հյութեր 
(ըմպելիքներ). մրգահյութեր. բաղադրություններ 
գազավորված ջուր պատրաստելու համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
քաղցրահյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ 
ոչ մակարդային. գարեջրի քաղցրահյութ 
(քաղցու). ածիկի քաղցրահյութ (քաղցու). հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
մրգային էքստրակտներ (մզվածքներ). գայլուկի 
(հմուլի) էքստրակտներ գարեջուր պատրաս-
տելու համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի). ապերիտիվներ. 
արաք (բրնձի, կամ եղեգնի օղի). բրենդի. 
գինիներ. գինի խաղողի չանչերից (կնճեռից). 
վիսկի. օղի. անիսոնի օղի. բալի օղի. ջին. 
դիժեստիվներ(լիկյորներ և սպիրտային ըմպե-
լիքներ). կոկտեյլներ. կյուրասաո. անիսոնի 
լիկյորներ. լիկյորներ. ալկոհոլային խառը 
ըմպելիքներ բացառությամբ գարեջրի հիմքի 
վրա. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրի ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ). դաղձի (անանուխի) թրմօղի. 
դառը թրմօղիներ. ռոմ. սակե. տանձի սիդր. 
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խնձորօղիներ. բրնձի սպիրտ. սպիրտային 
էքստրակտներ. սպիրտային մրգային 
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ 
(բնահյութեր): 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150034 (111) 23093
(220) 23.01.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 23.01.2025
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150035 (111) 23094
(220) 23.01.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 23.01.2025
(730) «Սամվելյան դիզայնի և արվեստի 
կենտրոն» ԲԲԸ, Երևան, Մալխասյանց 25, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20150047  (111) 23095
(220) 27.01.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 27.01.2025

(730) Սուիֆթ Բրենդս Քամփնի, US 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. թարմ, սառեցված, աղացած, 

նախապես ջերմամշակման ենթարկված, 
համեմված, մարինացված և  (կամ) մշակված 
տավարի, խոզի և ոչխարի միս. միս. մսի 
կտորներ և մսամթերք:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150099 (111) 23096
(220) 02.02.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 02.02.2025
(730) «Սևակ Ծառուկյան» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ, Մարշալ Բաբաջանյան 3, տուն 1, AM 
(442) 05.03.2015
(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, 
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ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

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

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

_____________________

(210) 20150100  (111) 23097
(220) 02.02.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 02.02.2025
(730) «Սևակ Ծառուկյան» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ, Մարշալ Բաբաջանյան 3, տուն 1, AM 
(442) 05.03.2015
(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, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

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

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

_____________________

(210) 20150101  (111) 23098
(220) 02.02.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 02.02.2025
(730) «Սևակ Ծառուկյան» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ, Մարշալ Բաբաջանյան 3, տուն 1, AM 
(442) 05.03.2015
(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, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

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

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

_____________________
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(210) 20150104  (111) 23099
(220) 03.02.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 03.02.2025
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20150105  (111) 23100
(220) 03.02.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 03.02.2025
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20150141  (111) 23101
(220) 10.02.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 10.02.2025
(730) «Ռոսսինի» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Վ. 
Արտաշատ, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ օդի թարմաց-

ման համար, պատրաստուկներ օդի մաքրման 
համար. սենյակի օդի թարմացուցիչներ. 
հոտազերծիչներ կամ բուրումնավետ 
պատրաստուկներ օդի համար. հոտազերծիչներ 
(բացառությամբ անձնական օգտագործման 
համար նախատեսվածների). պատրաստուկներ 
հոտերի չեզոքացման համար:

_____________________

(210) 20150153  (111) 23102
(220) 13.02.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Սիմորղ փեք» ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 
7, բն. 59, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 39. փաթեթավորում և միջազգային 

բեռնափոխադրում:
_____________________

(210) 20150174  (111) 23103
(220) 16.02.2015 (151) 02.06.2015
   (181) 16.02.2025
(730) «Սաննի ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
26, բն. 11, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո 
և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ:

_____________________

(210) 20141209  (111) 23104
(220) 24.07.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 24.07.2024
(730) Բենիամին Ղահրամանյան, Երևան, 
Լենինգրադյան փ., 2-րդ շ., բն. 9, AM 
(442) 18.09.2014
(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 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20141350  (111) 23105
(220) 29.08.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 29.08.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սասուն Խոջոյան, 
Ալավերդի, Սանահին 2-րդ թաղ., փող. 53, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(526) «ԿԱՀՈՒՅՔ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 20. կահույք.
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20141377  (111) 23106
(220) 09.09.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 09.09.2024
(730) Սևակ Հարությունյան, Երևան, Դավթաշեն 
4-րդ թաղ.,4ա, բն.39, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(526) «մաքուր տուն» և «CLEAN HOUSE» արտա-
հայտություններն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կապույտ, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր, գովազդ:
_____________________

(210) 20141400  (111) 23107
(220) 12.09.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 12.09.2024
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեն նոստյու «Ասոցիացիա պրոիզվոդիտելեյ 
նատուրալնիխ պրոդուկտով», RU 
(442) 03.12.2014
(310) 2014729193   (320) 29.08.2014   (330) RU
(540) 

(526) «FRUITY» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 5. դեղագործական և անաս-

նաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, դիետիկ   հավելումներ    մարդկանց    
և կենդա նիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141509  (111) 23108
(220) 14.10.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 14.10.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
1, շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141511  (111) 23109
(220) 14.10.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 14.10.2024

(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
1, շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141515  (111) 23110
(220) 14.10.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 14.10.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
1, շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141602  (111) 23111
(220) 30.10.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 30.10.2024
(730) «Յասո Արմենի» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ահա-
րոնյան 14, բն. 32, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20141643  (111) 23112
(220) 12.11.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 12.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ. լուցկի:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141687  (111) 23113
(220) 18.11.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 18.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 

սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141688  (111) 23114
(220) 18.11.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 18.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141718  (111) 23115
(220) 20.11.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 20.11.2024
(730) «Էկոդավ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
19/4, AM 
(442) 03.12.2014
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(540) 

(526) «ECO» և «LIGHT» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ.

դաս 11. լամպեր, լուսավորման, ջեռուցման, 
շոգու արտադրման սարքեր:

_____________________

(210) 20141725  (111) 23116
(220) 21.11.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 21.11.2024
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). գինի:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141728  (111) 23117
(220) 24.11.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 24.11.2024

(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, մուգ կապույտ, մոխրագույն, սպիտակ 
և արծա թագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սրգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքաց վող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141845  (111) 23118
(220) 12.12.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 12.12.2024
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(730) Արմեն Սարգսյան, Երևան, Ահարոնյան 
14, բն. 32, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141865  (111) 23119
(220) 16.12.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 16.12.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայարփի 
Սլավիկի Քալանթարյան, Երևան, Տիգրան Մեծի 
3-րդ նրբ., տուն 22, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «euro» և «wedding» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկե գույն, արծաթագույն, սպիտակ և մանուշա-
կագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. հարսանյաց սրահների, եկեղե-
ցիների, բնակարանների, առանձնատների և 
բակերի ձևավորում:

_____________________

(210) 20141866  (111) 23120
(220) 16.12.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 16.12.2024

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայարփի 
Սլավիկի Քալանթարյան, Երևան, Տիգրան Մեծի 
3-րդ նրբ., տուն 22, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(526) «Euro» և «Prokat» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, նարնջագույն և բաց դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սպասքի, գույքի (սեղանների և 
աթոռների), ծածկերի (շարժական վրանների) 
վարձով տրամադրում:

_____________________

(210) 20141878  (111) 23121
(220) 18.12.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 18.12.2024
(730) Բալմեյն Էս.Էյ., FR 
(442) 03.02.2015
(540) 

(526) «PARIS» անվանումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. օճառներ, ներառյալ՝ լոգարանային 
օճառներ, դեզոդորանտ օճառներ. 
ինտիմ հիգիենայի պատրաստուկներ, 
դեզոդորանտներ. տալկ. օծանելիքներ, 
օծանելիքային ապրանքներ, ծաղիկներից 
և խոտաբույսերից ստացված բուրավետ 
խառնուրդներ, ծաղկային լուծամզուքներ 
(օծանելիքներ). օդեկոլոն. հարդարանքի ջուր. 
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անուշաբույր ջուր. կոսմետիկա-օծանելիքային 
պարագաներ հիգիենիկ նպատակների համար. 
եթերային յուղեր անձնական օգտագործման 
համար, մերսման ժելեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի խնամքի 
կոսմետիկական պատրաստուկ ներ, 
ներառյալ՝ սպիտակեցնող, մաշկը կազդուրող 
և հանգստացնող պատրաստուկներ, 
հակակնճիռային, մաշկի ձգողականությունը 
լավացնող, խոնավացնող և սնուցող 
պատրաստուկներ. շպարի մաքրման կաթիկ. 
կոսմետիկական լոսյոններ. կոսմետիկական 
դիմակներ. կոսմետիկական քսուքներ. մաշկը 
սպիտեկեցնող կոսմետիկական քսուքներ. 
լոգանքի կոսմետիկական պատրաստուկներ, 
ներառյալ՝ ժելեր, շերտազատող միջոցներ 
(սկրաբներ) և յուղեր. լոգանքի պատրաստուկներ 
ոչ բժշկական նպատակների համար. լոգանքի 
աղեր ոչ բժշկական նպատակների համար. 
բալզամներ ոչ բժշկական նպատակների 
համար. սափրման համար պատրաստուկներ, 
ներառյալ՝ օճառներ, փրփուրներ. սափրվելուց 
հետո գործածվող լոսյոններ, ժելեր և քսուքներ. 
դիմահարդարման պատրաստուկներ, 
ներառյալ՝ դիմահարդարման հիմք, դիմա-
հարդարման հիմնային ժել, դիմահարդարման 
քսուք-հիմք, երանգավորման հեղուկ քսուք. 
կարմրաներկ. դիմափոշի. կոսմետիկական 
մատիտներ, ներառյալ՝       շուրթերը, հոն-
քերը և աչքերը եզրագծող մատիտներ. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի և 
թարթիչների երանգավորման համար. 
սևաներկ. շրթներկ, շուրթերի փայլ. շպարի 
մաքրման պատրաստուկներ. արևից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. արևայրուքի 
համար պատրաստուկներ (կոսմետիկական). 
նիհարեցման համար նախատեսված 
կոսմետիկական պատրաստուկներ. հակա-
ծերացնող պատրաստուկներ. եղունգների 
խնամքի պատրաստուկներ. եղունգների 
լաք. եղունգների ձևավորման համար 
նախատեսված լաք. արհեստական եղունգներ, 
եղունգների ձևավորման կպչուն պիտակներ. 
մազերի խնամքի պատրաստուկներ, ներառյալ՝ 
շամպուններ, բալզամներ, գանգրացման 
միջոցներ, մազերի հարդարման և ոճավորման 
ժելեր և մուսեր, մազերի երանգավորման և 
ներկման միջոցներ, մազերի լաք, լոսյոններ, 

մազերի գանգրացման պատրաստուկներ. 
մշտագանգրացման չեզոքացուցիչներ, ատամի 
մածուկներ և փոշիներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141894  (111) 23122
(220) 22.12.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 22.12.2024
(730) «Հայրիկ Մուրադյան» ՀԿ, Երևան, 
Մաշտոցի 6, բն. 58, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «ՀԿ» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. բարեգործական համերգների և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20141922  (111) 23123 
(220) 26.12.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 26.12.2024
(730) «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. 
Լուսավորիչի 9, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
 դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-

սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ: 

_____________________
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(210) 20141932  (111) 23124
(220) 29.12.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 29.12.2024
(730) Արթուր Սնխչյան, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
31-33, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր, աուդիոտեխնիկայի, 
երաժշտական գործիքների, երաժշտական 
գործիքների պարագաների և պիտույքների 
առևտուր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20141944  (111) 23125
(220) 30.12.2014 (151) 11.06.2015
   (181) 30.12.2024
(730) Չինգդաո նայն-ըլայընս գրուփ Քո., Լթդ, CN 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. երշիկեղեն. կրոկետներ. 

խոզապուխտ, մսի դոնդող. ընտանի թռչնի 
միս, ձկից պատրաստված սննդամթերք. 
խեցեմորթներ (անկենդան). մսային 
պահածոներ. պահածոյացված բանջարեղեն:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20150042  (111) 23126
(220) 27.01.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 27.01.2025
(730) Քրիստինե Սողոմոնյան, Երևան, Ծարավ-
Աղբյուր 55/5, բն. 225, AM 
(442) 05.03.2015

(540) 

(526) «Kids» և «Taxi» բառերն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, սպիտակ և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

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

_____________________

(210) 20150043 (111) 23127
(220) 27.01.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 27.01.2025
(730) Քրիստինե Սողոմոնյան, Երևան, Ծարավ-
Աղբյուր 55/5, բն. 225, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 
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(526) «ՄԱՆԿԱԿԱՆ» և «ՏԱՔՍԻ» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, սպիտակ և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

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

_____________________

(210) 20150116  (111) 23128
(220) 05.02.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 05.02.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Դավոյան, 
Երևան, Աջափնյակ, Նազարբեկյան թաղ., շ. 8, 
բն. 10, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկյա իրեր.
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20150120  (111) 23129
(220) 06.02.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 06.02.2025
(730) «Սոս 97» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 34, 
տուն 106/2, AM 
(442) 19.03.2015

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև, սպիտակ, կարմիր և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(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. տապիոկա, սագո, ալյուր 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 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

_____________________

(210) 20150185  (111) 23130
(220) 17.02.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 17.02.2025
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(442) 05.03.2015
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, դիետիկ     հավելումներ     մարդկանց 
և կենդանի ների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150194  (111) 23131
(220) 19.02.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 19.02.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150195  (111) 23132
(220) 19.02.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 19.02.2025 
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150218  (111) 23133
(220) 24.02.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 24.02.2025
(730) «Լաուրա հոմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
15, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ առևտուր:

_____________________

(210) 20150253  (111) 23134
(220) 03.03.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 03.03.2025
(730) «Սևանի իշխանի պաշարների վերա-
կանգնման և ձկնաբուծության զարգացման» 
հիմնադրամ, Երևան, Ազատության 27, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն (C: 85 M: 38 Y: 28 K: 2), բաց 
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կապույտ (C: 78 M: 27 Y: 31 K: 1) և սպիտակ (C: 
67 M: 3 Y: 39 K: 0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. Սևանի իշխանի պաշարների 
վերականգնմանը  և ձկնաբուծության զարգաց-
մանն ուղղված գործողություններ:

_____________________

(210) 20150254  (111) 23135
(220) 03.03.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 03.03.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Տեր-
Առաքելյան, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 2, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսա-

միս. 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, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

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

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

_____________________

(210) 20150256  (111) 23136
(220) 03.03.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 03.03.2025
(730) «Հայթան» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 2, AM 
(442) 19.03.2015
(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, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

_____________________

(210) 20150258 (111) 23137
(220) 03.03.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 03.03.2025
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Վարշավյան 
2/1, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20150358 (111) 23138
(220) 16.03.2015 (151) 11.06.2015
   (181) 16.03.2025
(730) Թիշ ընդ Սնուքի’զ Էն.Վայ.Սի. Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 25. գոգնոցներ. բանդանաներ. 

գլխարկներ ցնցուղ ընդունելու համար. 
լողազգեստներ. ծովափնյա լայն, ընդարձակ 
վերնազգեստ. ծովափնյա կոշկեղեն. 
ծովափնյա հագուստ. կանացի կլոր, կիպ 
գլխարկներ (բինիներ). գոտիներ. բիկինիներ. 

բլուզներ. կորսաժներ. լայն կիսավարտիքներ 
տղամարդկանց համար. բյուստյեներ (առանց 
կապերի կանացի տոպեր). կրծկալներ. կեպի-
ներ. շապիկներ. մանկական և նորածինների 
հագուստ, այն է` պուլովերներ, կոմբինեզոն-
գիշերանոցներ, պիժամաներ, մանկական 
կոմբինեզոն և ամբողջական (մեկ կտորից 
բաղկացած) հագուստ. մանկական գլխարկներ. 
վերարկուներ. վյետնամկաներ. կոշկեղեն. 
ձեռնոցներ. հելոուինի կոստյումներ. հելոուինի 
կոստյումների գլխարկներ. գլխարկներ. 
տրիկո տաժեղեն. մանկական հագուստ. 
ժակետներ. ջինսեր. կանացի ներքնազգեստ. 
հանգստի հագուստ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ 
և դրանց հետ վաճառվող դիմակներ. կարճ 
կիսաշրջազգեստներ. կիսաձեռնոցներ. 
գիշերաշապիկներ տղամարդկանց համար. 
պիժամաներ. պուլովերներ. սանդալներ 
և լողափի կոշիկներ. սարի. սարոնգներ. 
վզկապներ. սլաքսներ. գիշերազգեստներ. 
գուլպաներ. սարաֆաններ. սերֆինգի հագուստ. 
մարզահագուստի անդրավարտիքներ. 
մարզանքի կոստյումներ. լողագլխարկներ. 
լողափի կիսավարտիքներ տղամարդկանց 
համար. լոգանքի գլխարկներ. լողափի 
կոստյումներ կանանց համար. լողազգեստ. երկու 
կտորից՝ վերնամասից և բիկինիից բաղկացած 
լողազգեստ. «տանգա» կիսավարտիքներ. 
տաբատներ: 
(646) IR 1091536 07.06.2011
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

108  26.01.2026 Դը Փրուդենշլ Ինշուըրնս Քամփնի օֆ Ամերիքա, 

     Նյու Ջերսիի նահանգ, US

1198  08.01.2026 ՈՒիլյամսոն-Դիքի Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

1206  08.01.2026 Լորնամիդ Գրուփ Լիմիթիդ, GB

1597  11.03.2026 Բոմբարդիեր Ռեքրիեյշնլ Փրոդաքթս Ինք., CA

1815  12.02.2026 Շլո ՍԱՍ, FR

2315  20.11.2025 Դը Քոնսենթրեյթ Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի օֆ Այլնդ  

     (Սևն-Ափ Ինթերնեյշնլ), IE

2360  20.11.2025 Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշնրի Քորփորեյշն,

      Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

2361  20.11.2025 Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշնրի Քորփորեյշն, 

     Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

2362  20.11.2025 Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշնրի Քորփորեյշն, 

     Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

2363  20.11.2025 Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշնրի Քորփորեյշն, 

     Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

2364  20.11.2025 Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշնրի Քորփորեյշն, 

     Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

2404  20.11.2025 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

2407  20.11.2025 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

2425  20.11.2025 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

2426  20.11.2025 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

2431  20.11.2025 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

2436  20.11.2025 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

2576  20.11.2025 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

2577  20.11.2025 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

2714  20.11.2025 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

2723  20.11.2025 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

2724  20.11.2025 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

2725  20.11.2025 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը
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հասցեն, երկրի կոդը

2726  20.11.2025 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

2976  20.11.2025 Ռիբոք Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

9345  04.04.2025 «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

9355  20.04.2025 «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

9356  20.04.2025 «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

9477  02.02.2025 «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

9496  26.05.2025 «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

9632  26.04.2025 «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

9727  06.05.2025 «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ, 

     Կոտայքի մարզ, գյուղ Գեղաշեն, AM

9730  22.07.2025 «Պրոֆմետ» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա 68, AM

9819  14.03.2025 Բաքսի Հիթինգ ՅՔ Լիմիթիդ, GB

9974  14.04.2025 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

9977  21.04.2025 «Ֆլամինգո 96» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Շենգավիթ 11, տուն 36, AM

10048  30.03.2025 Նիկալա Քամփնի, IR

10060  17.05.2025 Նիկալա Քամփնի, IR

10088  23.05.2025 «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ փող., շենք 19, AM

10089  23.05.2025 «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ փող., շենք 19, AM

10101  07.11.2025 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գյուղ Ավշար, Խորենացի 90, AM

10134  28.06.2025 «Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի հիմնադրամ, 

     Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շահումյան 69, AM

10184  26.05.2025 «ՄԳԱ Վոթըր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 4, AM

10188  21.04.2025 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

10189  22.04.2025 Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի, One Carrier Place, Farmington, 

     CT USA 06032, US

10191  22.04.2025 Յունայթիդ Նեշընըլ Ինվեսթմենթս Քոմփանի Ինք., VG

10195  06.05.2025 Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի, One Carrier Place, Farmington, 

     CT USA 06032, US

10198  11.05.2025 «Տուրտրանսլեքս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 

     58 շենք, բն. 45, AM

10207  10.10.2025 «Ջերմուկ-3 առողջարան» ՍՊԸ, Ջերմուկ, Շահումյան 16, AM
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

10216  09.06.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

10244  24.05.2025 Միցուբիշի Քորփորեյշն, JP

10245  24.05.2025  Միցուբիշի Քորփորեյշն, JP

10258  06.07.2025  «Արփիմեդ» ՀՁ ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 

      2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

10259  07.07.2025  Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

10324  12.05.2025  Փալդո Քո., Լթդ., KR

10325  12.05.2025  Փալդո Քո., Լթդ., KR

10326  23.06.2025  Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

10464  22.04.2025  Կոչ Հոլդինգ Ա.Շ., TR

10465  25.04.2025  Դանյա Քոսմեթիքս Լթդ., IL

10502  02.12.2025  «Սովռանո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 18, բն. 9, AM

10540  26.05.2025  Ֆունայ Էլեքթրիք Քամփնի Լիմիթիդ, JP

10541  21.06.2025  Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

10556  24.08.2025  Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

10580  11.11.2025  Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

10751  16.12.2025  Միլենիում Ֆարմասյութիքլս, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, 
US

10776  01.02.2026  Դը Փրուդենշլ Ինշուըրնս Քամփնի օֆ Ամերիքա, Նյու Ջերսիի նահանգ, 
US

10862  23.12.2025  Միլենիում Ֆարմասյութիքլս, Ինք., 

      Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

10909  29.03.2025   Սիսքոու Թեքնոլըջի, Ինք., US

10910  29.03.2025   Սիսքոու Թեքնոլըջի, Ինք., US

11309  18.05.2025   Իքսայդ Ինդասթրիզ Լիմիթիդ, IN
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K35/00     2933  A
A63B 63/00  2934  A
A63B 69/00  2934  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A21D8/00     411  U

A61B 18/00   412  U

E04 F19/00   413  U

F26B 17/00   414  U

        01-01      356

        09-01       357

        09-03    357

        25-02     358

        32-00     359

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

A63B21/00     2935  A

C01B33/00     2936  A

C04B 11/00    2937  A

F02B 53/00   2938  A

F02M 21/00   2939  A

F24H 6/00     2940  A
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ



67

ՄԱՍ 1
 

67

№ 6 
25 .06 . 20 15

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  1509
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1815
73 (1) Իրավատեր  Շլո Սոսիետե Անոնիմ
CHLOE SOCIETE ANONYME 54-56 Rue Du 
Faubourg, St. Honore, 75008 Paris, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Շլո ՍԱՍ
CHLOE SAS 5/7 Avenue Percier 75008 Paris, 
France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 27.04.2015

_____________________

Գրանցում No   1510
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9477, 13321, 12983, 12972, 
15020, 12538, 12539
73 (1) Իրավատեր  «Հոկտեմբերյանի կոնյակի 
գործարան» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 
Այգևան, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մապ» ՓԲԸ,
Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
  Հանրապետություն
Գրանցված է 27.04.2015

_____________________

Գրանցում No  1511
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  11789, 11790
73 (1) Իրավատեր Էմիրեթս Գրուփ Հոլդինգ 
Ս.Ա.Լ.

EMIRATES GROUP HOLDING S.A.L. Rachid 
Karameh St., Ibisa Center, 3rd. Floor, Beirut, 
Lebanon, LB
73 (2) Իրավունքներն ստացող   Ֆրենչայզ 
Քոնսորթիում Լիմիթիդ
FRANCHISE CONSORTIUM LIMITED  International 
Trust Building, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands, VG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 29.04.2015

_____________________

Գրանցում No 1512
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9949
73 (1) Իրավատեր Բատա Բրենդս Ս.ա.ր.լ.
BATA BRANDS S.a.r.l., P.O. Box 1638, 1016 
Luxembourg, Luxembourg, LU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բատա Բրենդս 
ՍԱ
BATA BRANDS SA, Avenue de Rhodanie 70, 1007 
Lausanne, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                            Հանրապետություն
Գրանցված է 07.05.2015

_____________________

Գրանցում No 1513
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20797
73 (1) Իրավատեր  Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ 
Օտվետստվեննոստյու  «Ռուսիմպորտ»
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N O I 
OTVETSTVENNOSTYU  “RUSIMPORT”, Russia, 
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141960, Moskovskaya oblast, Taldomskiy rayon, 
poselok Zaprudnya, ul. Lenina, d. 1, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օբշչեստվո Ս 
Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու   «Տորգովիյ 
դոմ «Ռուսիմպորտ»
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N O I 
OTVETSTVENNOSTYU  “TORGOVIY DOM 
“RUSIMPORT”, Russian Federation, 127410,  g. 
Moskva, Altufyevskoe shosse, d. 79 “A”, stroyeniye 
25, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                        Հանրապետություն
Գրանցված է 07.05.2015

_____________________

Գրանցում No 1514
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4244
73 (1) Իրավատեր ԷՄԻ (ԱյՓի) Լիմիթիդ
EMI (IP) LIMITED, 27 Wrights Lane, London, W8 
5SW, U.K., GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷՄԻ Ռեքըրդզ 
Լիմիթիդ 
EMI RECORDS LIMITED, 27 Wrights Lane, London, 
W8 5SW,  U.K., GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 11.05.2015

_____________________

Գրանցում No 1515
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22178
73 (1) Իրավատեր «Զանզիբար» ՍՊԸ,  Երևան, 
Աբովյան 1/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գազ Փարթս» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Վ. Մամիկոնյան փ., տուն 27, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                               Հանրապետություն
Գրանցված է 11.05.2015

_____________________

Գրանցում No 1516
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20551
73 (1) Իրավատեր  Սուրեն Մինասյան, Երևան, 
Թավրիզյան փ., տուն 58, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սեմյոն Պողոսյան, 
ք. Երևան, Թավրիզյան  փ., տուն 46, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                              Հանրապետություն
Գրանցված է 11.05.2015

_____________________

Գրանցում No 1517
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  287
73 (1) Իրավատեր  Քուֆներ Թեքսթիլ ԳմբՀ
KUFNER TEXTIL GmbH, Irschenhauser Strasse 10 
D-81379 Muenchen, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քուֆներ 
Հոլդինգ ԳմբՀ
KUFNER HOLDING GmbH, Baierbrunner Strasse 
39, 81379 Munich, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 15.05.2015

_____________________

Գրանցում No 1518
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No  IR 836513
73 (1) Լիցենզատու Կոնսիտեքս Ս.Ա.
CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, CH-6850 
Mendrisio, CH
73 (2) Լիցենզառու Զեթ ընդ Էյ ՍՊԸ, Երևան, 
Ավան 4-րդ փող., շենք 19, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը  լիցենզիայի  գործողության 
ժամկետը տրված է 30.04.2015թ.-ից մինչև 
30.04.2017թ. 
Գործողության ժամկետը 30.04.2017
Գրանցված է 15.05.2015

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1680                  22.12.2014

1907                  02.12.2014

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2711        14.12.2014

2723       16.12.2014

2726       27.11.2014

2764       14.12.2014

2772       14.12.2014

2821        21.11.2014

2836       18.12.2014

2860       06.12.2014

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված  իրավունքների 

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

232 S                03.12.2014  
102 S                 01.12.2014

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
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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(54) Тренажер для спортсмена
(57) Изобретение относится к спортивным 
тренажерам. 

Тренажер содержит табло, мишени которого 
выполнены в виде секций, каждая из которых 
имеет чувствительный элемент, подключенный 
к счетчику количества точных ударов. Тренажер 
имеет также подключенный к счетчику 
количества точных ударов цифровой индикатор 
количества точных ударов и пульт управления. 
Секции табло имеют  световые источники. 
Чувствительные элементы - расположенные 
в центре мишени     светочувствительные 
элементы. Устройство дополнительно имеет 
цифровые индикаторы продолжительности 
действия мишени, продолжительности паузы 
между действиями мишеней и подключенный 
к счетчику количества импульсов цифровой 
индикатор, показывающий общее количество 
мишеней во время тренировки. Устройство имеет 
генератор случайных цифровых импульсов, 
выходы которого подключены к световым 
источникам, общий импульсный выход 
подключен к счетчику количества импульсов, 
а информационные выходы параметров 
импульсов - к индикаторам продолжительности 
действия мишени и продолжительности паузы 
между действиями мишеней. Устройство 
также имеет фотоприемную систему, которая 
принимает дистанционный сигнал пульта 
управления тренажера. Фотоприемная система 
подключена к генератору, счетчику количества 
точных попаданий и счетчику количества 
импульсов.

Упрощается конструкция тренажера и 
расширяются функциональные возможности, 2 
ил..

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2935 (13) A
A63B21/00

(21) AM20150009 (22) 04.02.2015
(72) Саргис Пахлеванян (AM) 
(73) Саргис Пахлеванян, 2002, Ванадзор, Банаки 
33 б (AM) 

(51) 2015.01  (11) 2933 (13) A
A61K35/00

(21) AM20150020 (22) 26.02.2015
(72) Рита Эминян (AM) 
(73) Рита Эминян, 0033, Ереван, Касьяна 4, кв. 
9 (AM) 
(54) Способ получения лечебных торфов
(57) Изобретение относится к области 
здравоохранения, в частности к способам 
получения лечебных торфов и может быть 
использовано в восстановительной терапии, 
косметологии, физиотерапии и пелоидотерапии.

Лечебный торф получают двухстадийной 
обработкой биогумуса гибридами 
калифорнийских красных червей и их 
гомогенатами.

На первой стадии на разложенный биогумус 
засыпают гомогенат червей в количестве 
1.5% от массы биогумуса и 6% измельченного 
растительного материала. Полученную массу 
перемешивая увлажняют до 65-70%: На 
второй стадии полученную массу равномерно 
распределяют на массе из живых гибридов 
червей в количестве 200000-250000 штук 
и выдерживают максимально 25 дней при 
температуре 5-37°C.

В качестве растительного материала 
используют солому зерновых культур или смеси 
из листьев фруктовых деревьев и соломы 
зерновых культур, или лекарственных растений 
и соломы зерновых культур.

Расширяются виды лечебных торфов, 
повышаются их качество и терапевтическая 
эффективность, расширяется область 
применения. 

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2934 (13) A
A63B 63/00
A63B 69/00

(21) AM20150023 (22) 04.03.2015
(72) Андраник Оганесян (AM) 
(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-ая 
линия Саритага 36 (AM) 

Сведения о выданных патентах
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(54) Тренажер
(57) Изобретение относится к спортивным 
тренажёрам и может использоваться для 
тренировки мышц живота, поясницы, спины, 
плечевого пояса и затылка.

Тренажёр имеет корпус, подставка для ног, 
опорный рычаг подставки, сидение и спинку 
с роликами. Спинка соединена с корпусом 
с возможностью регулирования с помощью 
фиксатора и пружины. На всей площади 
спинки расположены массажные ролики, а 
опорный рычаг подставки для ног прикреплен 
к корпусу с помощью пружины. На опорном 
рычаге прикреплены ролики. На участке 
соприкосновение опорного рычага и корпуса 
установлен буфер, причем, рычаг выполнен 
телескопическим с возможностью фиксации. 
На перифериях вала, соединяющих  спинку с 
корпусом прикреплён ремень.

Обеспечивается развитие системы мышц 
живота, поясницы, спины, плечевого пояса и 
затылка, 1 ил ..

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2936 (13) A
C01B33/00

(21) AM20140110 (22) 15.08.2014
(72) Сергей Сагарунян (AM), Владимир Гаспарян 
(AM) 
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв. 33 (AM), Владимир Гаспарян, 2223, марз 
Котайк, с.Гетаргел, С. Алексана 29 (AM) 
(54) Способ получения метасиликата натрия
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности к способам получения 
метасиликата натрия.

Кварцевый песок при высокой температуре 
подвергают взаимодействию с каустической 
содой, полученное соединение превращают в 
безводный метасиликат натрия. Взаимодействие 
осуществляют в два этапа. Взаимодействие 
осуществляют обжаркой кварцевого песка и 
каустической соды в электрической печи в 
течение 15-20 минут при температуре 320-
330°C, обеспечивая массовое соотношение 
Na2O ÷ SiO2 = 1,1÷1,0, потом полученная 
обжарка обрабатывают в течение 15-20 минут 
при температуре 400-410°C.

Упрощается способ.
_____________________

(51) 2015.01  (11) 2937 (13) A
C04B 11/00

(21) AM20130164 (22) 18.12.2013
(72) Карен Григорян (AM), Люся Багинова (AM), 
Анна Хачатрян (AM), Галина Арутюнян (AM), 
Офелия Григорян (AM), Ася Азнаурян (AM) 
(73) “Институт общей и неорганической химии” 
НАН РА, 0051, Ереван, 2-й пер.Аргутяна 10 (AM) 
(54) Способ получения гипсового связующего
(57) Изобретение относится к области 
производства строительных материалов, в 
частности, гипсовых связующих и может найти 
применение с целью переработки борогипсовых 
отходов.

Гипсосодержащее сырье обезвоживают 
микроволновым облучением. В качестве 
гипсосодержащего сырья используют отход 
производства борной кислоты – борогипс, 
обезвоживание проводят в присутствии 
минерализатора, в качестве минерализатора 
используют малеинат калия или хлорид натрия, 
взятые в количестве  0,1%. 

Упрощается способ, сокращаются расходы 
– за счет использования борогипсовых отходов.

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2938 (13) A
F02B 53/00

(21) AM20130134
(22) 27.09.2013
(72) Григорий Манасарян (AM), Генрих Мана-
сарян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Силовая установка
(57) Изобретение относится к области 
двигателестроения, в частности, к двигателям 
внутреннего сгорания.

Силовая установка имеет неподвижный 
корпус, установленные в корпусе две свечи 
зажигания, ротор, камеры переменного 
объема, газораспределительный механизм, 
а также впускные и выпускные окна. Ротор 
имеет восемь радиальных выемок, в которых 
расположены подпружиненные лопатки, плотно 
контактирующие    свободным   концом с внутренней 
поверхностью корпуса. Камеры переменного 
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объема ограничены внутренней поверхностью 
корпуса, внешней поверхностью ротора и 
лопатками. Двигатель имеет присоединенный к 
камерам переменного объема два золотниковых 
газораспределительных механизма. Установка 
имеет дополнительные две свечи зажигания, 
два впускных и выпускных окна. К валу ротора 
с одной стороны присоединен электрический 
стартер, а с другой стороны с помощью 
ременной передачи и электрического клапана 
присоединен компрессор, который с помощью 
трубопровода воздуха и электрического клапана 
присоединен к ресиверу воздуха. Находящиеся 
на неподвижном корпусе четыре впускных и 
четыре выпускных окна с помощью трубо-
провода воздуха и импульсного электрического 
клапана присоединены к ресиверу. Установка 
имеет также электронный блок управления, 
который присоединен к электрическому клапану, 
импульсному электрическому клапану и системе 
свеч зажигания.

Увеличиватся количество рабочих тактов 
двигателя и его мощность, 2 ил..

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2939 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20130159 (22) 25.11.2013
(72) Размик Балаян (AM), Арман Симонян (AM), 
Эдуард Афян (AM), Венера Милитосян (AM) 
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM) 
(54) Система подачи воздуха газового двига-
теля внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к машиностроению.

Система включает аэрофильтр, содержащий 
воздухозаборник с патрубком и устройство 
регулирования количества подаваемого воздуха, 
которое содержит надетый на конечной части 
патрубка воздухозаборника регулирующий 
узел потока воздуха, привод и высотомер. 
Привод содержит присоединенные друг к 
другу реверсивный электродвигатель и блок 

управления, который подключен к  высотомеру 
и источнику тока. Регулирующий узел потока 
воздуха осуществлен в виде диафрагмы, 
состоит из неподвижной и подвижной частей и 
серповидных лепестков, взаимодействующих 
с подвижной частью. Неподвижная часть 
насажена на патрубок воздухозаборника, а 
подвижная часть посредством зубчатого колеса, 
установленного на валу электродвигателя, 
находится в постоянном зацеплении с 
реверсивным электродвигателем.

Независимо от высоты местности  над 
уровнем моря, для данного режима работы 
газового двигателя обеспечивается необходимый 
состав топливной смеси, улучшаются тягово-
скоростные свойства автомобиля и повышается 
топливная выгодность, 9 ил..

_____________________

(51) 2015.01  (11) 2940 (13) A
F24H 6/00

(21) AM20130166 (22) 24.12.2013
(72) Генрик Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 
Грант Мхитарян (AM) 
(73) Генрик Мхитарян, 0029, Ереван, 7-ая улица 
кв. Силикян 23 (AM), Ваге Мхитарян, 0029, 
Ереван, 7-ая улица кв. Силикян 23 (AM), Грант 
Мхитарян, 0029, Ереван, 7-ая улица кв. Силикян 
23 (AM) 
(54) Комплексная установка образования 
воздушного потока
(57) Изобретение относится к области энер-
гетики, в частности, к комплексным установкам 
образования воздушного потока, которые дают 
возможность использовать потоки теплых и 
холодных вод и воздушные потоки большой 
скорости) для получения энергии.

Установка содержит установленный  с 
наклоном к горизонтальной плоскости 
центральный туннельный канал потоков воздуха 
и воды, движущихся в противоположных 
направлениях по отношению друг к 
другу, установленный зигзагообразно в 
туннельном канале  сотовый теплообменник,  
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установленное   выше центрального 
туннельного канала и присоединенное к входу 
теплообменника внешнее водохранилище 
холодной воды, установленное ниже 
центрального туннельного канала и 
присоединенное к выходу теплообменника 
хранилище теплой воды и присоединенный 
к выходу центрального туннельного канала 
туннельный канал потока холодного воздуха, 
содержащий суженный участок. Установка 
содержит также дополнительный наклонный 
туннельный канал входа теплого воздуха, 
присоединенный к входу центрального 

туннельного канала, составляя с ним угол на  
100°-170°. В нижнем участке дополнительного 
туннельного канала установлено средство 
нагревания.

В первом примере осуществления сред-
ством нагревания является газовая горелка.

Во втором примере осуществления 
средством нагревания является электричес кая 
печь.

Увеличиваются  мощность и к.п.д. уста-
новки, расширяются возможности исполь-
зования, 2 ил..

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
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)

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

(51) 2015.01  (11) 411  (13) U
A21D8/00

(21) AM20150033U (22) 18.03.2015
(72) Светлана Карапетян (AM), Арам Назарян 
(AM), Нарине Оганисян (AM) 
(73) Светлана Карапетян, 0097, Ереван, 16-ый 
квартал 28, кв. 41 (AM), Арам Назарян, 0038, 
Ереван, Эстонская 3, дом 16 (AM), Нарине 
Оганисян, 2210, марз Котайк, село Ариндж, 4-ая 
ул. Маштоца, 6 (AM) 
(54) Булка
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к булкам и может 
быть использована в производстве мучных 
кондитерских изделий.

Булка содержит льняное масло, сахарный 
песок, пищевую соль, соду, дрожжи, размол 
льняных семян, овсяную муку, пшеничную муку: 
при следующем соотношении компонентов 
(мас.%): льняное масло - 11,0-14,0; сахарный 
песок - 2,0-9,0; пищевая соль - 0,4 – 0,5; сода - 
0,4 – 0,5; дрожжи -  0,5 – 5,5; размол льняных 
семян - 9,0-11,0; овсяная мука -  30,0-35,0; 
пшеничная мука - остальное.

Расширяется ассортимент булок.
_____________________

(51) 2015.01  (11) 412  (13) U
A61B 18/00

(21) AM20150028U (22) 11.03.2015
(72) Павел Гюрджинян (AM) 
(73) Павел Гюрджинян, 0054, Ереван, 2-ой 
кварт. Давташена 8, кв. 7 (AM) 
(54) Устройство для эпиляции
(57) Полезная модель относится к области 
медицинской техники.

Устройство содержит входной 
трансформатор, прерыватель цепи, регулятор 
мощности, выпрямитель, осуществленный в 
виде диодного мостика, генератор высокой 
частоты, два вывода, подключаемых к 
электродам. Вход прерывателя подключен 

к выходу вторичной обмотки входного 
трансформатора, а выход  подключен к 
входу регулятора мощности. Устройство 
дополнительно содержит контрольный узел 
прерывателя, состоящий из сопротивления и 
светодиода, и  электролитический конденсатор. 
Генератор состоит из биполярного транзистора, 
двух дросселей,  конденсатора, сопротивления 
и выходного трансформатора, обмотка которого 
выполнена в виде двух последовательно 
соединенных секций. Коллектор транзистора 
подключен к выходу первого дросселя и к 
входу первой секции обмотки выходного 
трансформатора. Вход первого дросселя 
подключен к положительному выходу 
выпрямителя, к положительной пластине 
электролитического конденсатора, к входу 
второго дросселя, через сопротивление – к 
базе транзистора, а через сопротивление и 
конденсатор – к выходу второго дросселя. 
Выход регулятора мощности подключен к 
входу выпрямителя, отрицательный выход 
выпрямителя подключен к отрицательной 
пластине электролитического конденсатора и к 
эмиттеру транзистора. Выход прерывателя через 
сопротивление контрольного узла подключен к 
входу светодиода. Выход светодиода подключен 
к вторичной обмотке входного трансформатора. 
Общая  точка соединения секций обмотки 
выходного трансформатора подключена к 
одному из выводов, а выход второй секции – к 
другому выводу.

Повышается  надежность работы устройства, 
1 ил..

_____________________

(51) 2015.01  (11) 413  (13) U
E04 F19/00

(21) AM20150032U (22) 17.03.2015
(72) Артур Закарян (AM) 
(73) Артур Закарян, 0047, Ереван, Норки 
айгинер 253 (AM) 
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(54) Багет для закрепления натяжного потолка
(57) Полезная модель относится к 
строительству, в частности, к крепёжным 
элементам, необходимых для установки 
натяжных потолков.

Багет для закрепления натяжного потолка 
состоит из углового профиля,изготовленного 
в виде горизонтальной полки и параллельно 
соединенных друг с другом двух стенок - 
передних и задних. Стенки прикреплены под 
углом 60-90° к   горизонтальной полке. Стенки 
имеют одинаковую высоту. В полость между 
стенками дополнительно вложен съёмный 
клин, имеющий вид стержня с прямоугольным 
сечением.

Упрощается конструкция багета и 
создается возможность для неоднократного 
демонтирования и повторного монтирования 
уже установленного натяжного потолка, 2 ил.. 

_____________________

(51) 2015.01  (11) 414  (13) U
F26B 17/00

(21) AM20150021U (22) 27.02.2015

(72) Владимир Галстян (AM) 
(73) Владимир Галстян (AM) 
(54) Сушилка для фруктов и овощей
(57) Сушилка содержит сушильную камеру с 
отверстиями для впуска и выпуска нагретого 
воздуха в камеру, расположенные в камере один 
под другим сетчатые лотки,  вентилятор, выход 
которого соединен с калорифером и воздуховоды 
для впуска нагретого воздуха в сушильную 
камеру и выпуска из камеры. Боковые стенки 
камеры выполнены двухслойными, причем 
наружные и внутренние боковые стенки во всю 
высоту и глубину сушильной камеры  образуют 
боковые воздушные каналы. Воздушные 
каналы ограничены со всех сторон. Один канал 
соединен с воздуховодом для впуска нагретого 
воздуха, а другой - с воздуховодом для выпуска 
нагретого воздуха. Отверстия для впуска и 
выпуска нагретого воздуха выполнены в виде 
рядов отверстий между лотками во внутренних 
боковых стенках.

Упрощается конструкция сушилки, 
повышается производительность процесса 
сушки, сокращается длительность сушки, 3 ил..
(74) А. Петросян

_____________________



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)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 01-01 (11) 356  (13) S 
(21) 20150008  (22) 12.03.2015
(72) Вардан Мирзоян (AM) 
(73) Вардан Мирзоян (AM) 
(74) А. Назарян
(54) Пицца (8 вариантов)

_____________________

(51) 09-01 (11) 357  (13) S 
09-03

(21) 20150004  (22) 06.03.2015
(72) Ованес Азатович Амликян (AM) 
(73) Ованес Азатович Амликян, Ереван, Нора-
гавит 1-ая улица,  2-ой тупик, дом 8 (AM) 
(54) Восьмиугольная тара для молочных 
продуктов (2 варианта)

_____________________

(51) 25-02 (11) 358 (13) S 
(21) 20150005  (22) 06.03.2015
(72) Нарине Геворкян (AM) 
(73) Нарине Геворкян, Ереван, ул. Г. Нжде 13/2, 
кв. 3 (AM) 
(54) Объемный витраж

_____________________

(51) 32-00 (11) 359  (13) S 
(21) 20150002  (22) 25.02.2015
(72) Григор Манукян (AM) 
(73) ООО “Г.Г.Г. Манукян”, РА, марз Арарат, село 
Верин Арташат (AM) 
(54) Дизайн упаковки влажных салфеток (4 
варианта)

_____________________
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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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