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

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

(51) (2011.01)  (11) 2524 (13) A
A01C 7/00

(21) AM20110005 (22) 27.01.2011
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Շավարշ Մացակի Գրիգորյան (AM), Սիմոն 
Վլադիմիրի Ռաֆայել յան (AM), Սիրանուշ 
Արթուրի Հակոբյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Շաղացան սերմթաղիչ խոփիկ
(57)  Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես, շար-
քացանի շաղացան սերմթաղիչ խոփիկներին։ 

Շաղացան սերմթաղիչ խոփիկն ունի սլա-
քաձև թաթիկ, թաթիկին ամրակցված սերմնատար 
խողովակաձև կանգնակ և կանգնակի ելքին 
տեղակայված սերմերի ցրիչ։ Ցրիչի ելքում տե-
ղա կայված է ռետինապատ մետաղական գլան-
վակ։ Գլանի ստորին ծնիչը թաթիկի հատակի 
հետ գտնվում է միևնույն հարթության մեջ։ 
Խոփիկն ունի գլանվակի մակերևույթին հպվելու 
հնարավորությամբ տեղադրված զսպանակված 
քերիչ դանակ։ Քերիչ դանակը գլանվակի երկա-
րությամբ ուղղանկյուն, հարթ, մետաղական 
թի թեղ է, թիթեղի կողմերից վերինը ծխնիաձև 
ամրակցված է թաթիկի իրանին, իսկ ներքևինը 
հպվում է գլանվակի մակերևույթին։ 

Ապահովում է սերմերի համաչափ ցրումը, 
3 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2525 (13) A
A61B 17/00

(21) AM20100150 (22) 17.11.2010
(71) Գևորգ Քարամյան (AM)
(72) Գևորգ Քարամյան (AM)
(73) Գևորգ Քարամյան, 2001, Վանաձոր, Տիգրան 
Մեծի 15, բն. 15 (AM)
(54) Արտաքին օստեոսինթեզի կոմպրեսիոն-
դիստրակցիոն ապարատ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մաս-
նա  վո րապես` օրթոպեդիային և տրավ մա-
տոլոգիային։

Ապարատն ունի երկու մետաղաձող, դրանց 
ամրակցված ձողեր։ Մետաղաձողերի միջև 
տեղակայված է համադրման հանգույց, որն ունի 
միմյանց ամրակցված երկու ուղղանկյունաձև 
թաթեր։ Թաթերն ունեն կենտրոնական անցք, 
իսկ դրանցից մեկի պարագծի երկայնքով կա-
տարված են անցքեր։ Թաթերն ամրակցված 
են դրանց կենտրոնական անցքերով անց նող 
համադրման տարրի միջոցով, կամ դրանցից 
մեկի պարագծի երկայնքով կատարված անցքե-
րով և մյուսի պարագծի երկայնքով կատարվող՝ 
առաջին թաթի անցքերին համապատասխանող, 
ցանկացած չորս անցքով անցնող չորս գամասեղի 
միջոցով։

Ապահովվում են կոնստրուկցիայի հու սա-
լիությունը և կայունությունը, բուժման ընթաց-
քում կոմպրեսիայի և դիստրակցիայի հնա-
րավորությունը, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2526 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20110032 (22) 24.03.2011
(71) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քի-
միայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» պե տա -
կան ոչ առևտրային կազմակերպու թյուն (AM)
(72) Հրաչիկ Գասպարյան (AM), Սահակ Գաս-
պարյան (AM), Մարինա Ալեքսանյան (AM), Գոհար 
Մկրտչյան (AM), Անահիտ Պողոսյան (AM), Միքայել 
Խաչատրյան (AM), Էդգար Շիրինյան (AM), Թևոս 
Ղուկասյան (AM), Վիգեն Թոփուզյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM)
(54) Այրվածքների բուժման դեղագործական 
բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ այրվածքների 
բուժման դեղագործական բաղադրանյութին։

Բաղադրանյութը ներառում է ակտիվ 
նյութ՝ 6-(1-ֆենիլցիկլապենտիլ–1-կարբա-
միդա)–պենիցիլինի նատրիումական աղի 
բյուրեղահիդրատ (ֆեցիլին)՝ 5% և հիմք՝ կոն-
սեր վանտների ( էութանոլ G, լանետ Օ), 
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ժելագոյացիչների (կուտինա CP-A, սպան 
60, տվին 60) և թորած ջրի խառնուրդ՝ 95%։ 
Հիմքի բաղադրամասերը վերցված են հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. էութանոլ G՝ 
13, լանետ Օ՝ 12, կուտինա CP –A՝ 3, սպան 60՝ 2, 
տվին 60՝ 2, ջուր՝ մնացածը։ Դեղագործական բա-
ղադրանյութը պատրաստված է քսուքի ձևով։

Ընդլայնվում է այրվածքների բուժման դե-
ղագործական բաղադրանյութերի տեսականին, 
բարձրացվում է բաղադրանյութի վերականգնող 
հատկությունը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2527 (13) A 
B65D 85/00 
A23B 7/00
A01F 25/00

(21) AM20090145 (22) 27.11.2009
 (71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Սուսաննա Սերյոժայի Սարդարյան (AM), 
Էլեոնորա Գեորգիի Մաիլովա (AM), Հրաչ Վարդի 
Եգորյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Տաքդեղի փաթեթավորման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է փաթեթավորման 
եղանակին, մասնավորապես՝ տաքդեղի փա-
թեթավորման եղանակին։ 

Տաքդեղը դասավորում են պոլիմերային 
տարայի մեջ, ապա մատուցում են գազ և հեր-
մետիկացնում, ընդ որում, որպես պոլիմերային 
տարա օգտագործում են երկշերտ տարա, որի 
ստորին շերտը PVC/PE-LD մակնիշի 400 մկմ 
հաստության պոլիվինիլքլորիդ/պոլիէթիլենային 
սկուտեղ է, վերին շերտը` PA/PE-LD մակնիշի 85 
մկմ հաստության պոլիամիդ/պոլիէթիլենային 
թաղանթ։ Որպես գազ օգտագործում են թթվածնի 
և ազոտի խառնուրդը` բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). թթվածին՝  5, 
ազոտ՝ 95։

Երկարաձգվում է տաքդեղի պահպանման 
ժամկետը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2528 (13) A 
C07D 307/00 
C07D 307/26

(21) AM20090159 (22) 21.12.2009
(71) «Երևանի պետական համալսարան» պե-
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն 
(72) Աիդա Ավետիսի Ավետիսյան (AM), Լուսինե 
Վլադիմիրի Կարապետյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պե-
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM)
(54) 3-(N-R)Կարբամոիլ-4,5,5-եռմեթիլ-
2,5-երկհիդրոֆուրան-2-ոնների ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քի-
միային, մասնավորապես՝ 3-(N-R)կարբամոիլ-
4,5,5-եռմեթիլ-2,5-երկհիդրոֆուրան-2- ոնների 
ստացման եղանակներին և կարող է կիրառվել 
բժշկության մեջ։ 3-Հիդրօքսի-3-մեթիլ-2-բու-
տանոնը ենթարկում են փոխազդեցության ցիա-
նաքացախաթթվի համապատասխան ամիդի 
հետ նատրիումի մեթիլատի ներկայությամբ՝ 
բացարձակ մեթանոլի միջավայրում։ Պրոցեսն 
իրականացնում են սենյակային ջերմաստիճանում 
15 ժամ խառնելով, ռեակցիոն խառնուրդից 
հեռացնում են մեթանոլը, մնացորդը թթվեց-
նում  (1 : 1) աղաթթվով մինչև pH–ի 1-2 արժեքը 
և թողնում սենյակային ջերմաստիճանում 10 
ժամ: 

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում 
արգասիքի ելքը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2529 (13) A
C11B 1/00

(21) AM20110003 (22) 27.01.2011
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Վարդան Նիկողոսի Յավրույան (AM), Նա-
րինե Տիգրանի Կարապետյան (AM), Սահակ 
Տիգրանի Կարապետյան (AM), Վարդան Արթուրի 
Կարապետյան (AM), Մարինե Մարզպետունու 
Աջամօղլյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
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(54) Խաղողի մամլվածքից սերմերի անջատման 
եղանակ և դրա իրագործման հոսքագիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյու նա բե-
րության թափոնների վերամշակմանը, մաս-
նավորապես` գինեգործության մնացորդ հան-
դիսացող խաղողի մամլվածքից սերմերի 
անջատման եղանակներին ու տեխնիկական 
միջոցներին, և կարող է օգտագործվել յուղար-
տա դրության, սննդարդյունաբերության և բժշկու-
թյան մեջ։

Խաղողի մամլվածքը փխրեցնում են, բաժա-
նում մանր մասերի և չորացնում տաք օդի 
հոսքով։ Չորացումից հետո մամլվածքը տրորում 
են, ազատում են սերմերը պտղամաշկից։ Խառ-
նուրդը զտում են՝ բաժանելով «սերմեր» և 
«աղբ» ֆրակցիաների։ Սերմերն անցկաց նում 
են մագնիսական զտիչով և կուտակում սեր-
մերի հավաքարանում, իսկ «աղբ» ֆրակցիան 
կուտակում են դրա համար նախատեսված 
հավա քարանում։

Առաջարկված է նաև եղանակն իրակա-
նացվող հոսքագիծ։

Բարձրացվում է խաղողի մամլվածքից սեր-
մերի անջատման գործընթացի արդյունա վե-
տությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2530 (13) A 
C23C 14/00
C30B 23/00
B32B 33/00

(21) AM20110026 (22) 09.03.2011
 (71) «ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ», պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Վահագն Պետրոսյան (AM), Արմեն Կուզան-
յան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտութունների 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(54) Բարակ թաղանթների ստացման եղա-
նակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բարակ թաղանթների 
ստացմանը, մասնավորապես՝ մեծաչափ, հա-
մասեռ հաստությամբ բարակ թաղանթների 
ստացմանը լազերային փոշենստեցման եղա-
նակով։

Ըստ եղանակի պլազմային ջահից դիմակի 
ճեղքի միջով կատարում են թիրախի նյութի 
լազերային փոշենստեցում հավասարաչափ 
պտտվող տակդիրի վրա։ Թիրախը դիմակի հետ 
միասին տեղաշարժում են տակդիրի տրամա գծի 
երկայնքով, այնպես, որ տակդիրի և թիրախի 
վրա լազերի ֆոկալ կետի միջև հեռավորությունը 
մնա հաստատուն։ Փոշենստեցումը կատարում 
են երկու և ավելի թիրախների օգնությամբ, 
որոնց սկզբնական կոօրդինատները որոշում են 
համապատասխան բանաձևով։ Յուրաքանչյուր 
թիրախի առջև տեղակայում են ճեղքով դիմակ 
և յուրաքանչյուր թիրախ-դիմակ համա կարգը 
տեղաշարժում են տակդիրի տրամագծի եր-
կայնքով։ Պրոցեսի ընթացքում լազերային ճա-
ռագայթն անընդհատ տեսածրում են բոլոր թի-
րախների վրայով, այնպես, որ փոշենստեցումը 
բոլոր թիրախներից սկսվի և ավարտվի միա-
ժամանակ։

Արագացվում է մեծաչափ բարակ թաղանթ-
ների փոշենստեցման գործընթացը, 2 նկ.։
(74)  Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2531 (13) A 
C23C 14/00
C30B 23/00
B32B 33/00

(21) AM20110021 (22) 28.02.2011
(71) «ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ», պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Արմեն Կուզանյան (AM), Վահագն Պետրոսյան 
(AM), Աստղիկ Կուզանյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտութունների 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(54) Բարակ թաղանթների ստացման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է նյութագիտության 
բնագավառին և կարող է կիրառվել օպտիկական 
սարքաշինության մեջ, միկրոէլեկտրոնիկայում 
և բարձր տեխնոլոգիաների այլ ոլորտներում՝ 
համասեռ հաստությամբ և բաղադրությամբ մեծ 
չափերի բարակ թաղանթների փոշենստեցման 
համար:
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Սարքն ունի վակուումային խցիկում տեղա-
դրված երկու և ավելի թիրախներ, որոնցից 
յուրա քանչյուրին համապատասխանում է մեկ 
զույգ ճեղք դիմակի վրա։ Դիմակը տեղադրված 
է պտտվող տակդիրի անմիջական մոտակայ-
քում, իսկ տարբեր շառավիղների վրա գտնվող 
ճեղքերն ունեն կորաձև սեկտորի տեսք։ Ճեղքերի 
բացվածքը և դասավորվածությունը այնպիսին 
են, որ դիմակի կենտրոնից գծված ցանկա ցած 
շառավղով շրջանագիծը հատում է որոշակի 
քանակությամբ ճեղքեր, իսկ ճեղքերի մեջ 
գտնվող աղեղների երկարությունների գումարը 
ցան կացած շառավղի համար հավասար է 
տրված անկյան սեկտորի նույն շառավղին համա-
պատասխանող աղեղի երկարությանը:

Մեծացվում է փոշենստեցված թաղանթի 
չափը, 2 նկ.:
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2532 (13) A 
F04B 1/00
F04B 27/00

(21) AM20110009 (22) 08.02.2011
(71) Ստավրիչ Վարդանի Մարգարյան (AM)
(72) Ստավրիչ Վարդանի Մարգարյան (AM)
(73) Ստավրիչ Վարդանի Մարգարյան, 0062, 
Երևան, Ստեփանյան 12, բն. 14 (AM)
(54) Ռոտորային գլանամխոցավոր մեքենա
(57) Գյուտը վերաբերում է բազմագլան մեքենա-
ներին, որոնց գլանները տեղակայված են շրջա-
նագծով և դրանց առանցքները զուգահեռ են 
շարժաբերի լիսեռի առանցքին: Մեքենան կարող 
է օգտագործվել արդյունա բերության տարբեր 
բնագավառներում՝ ինչպես պոմպային, այնպես 
էլ ճնշակային կատարմամբ:

Ռոտորա յին գլանամխոցավոր մեքենան 
ունի իրանի մեջ տեղակայված մխոցավոր գլան-
ներ և շարժաբերի հետ կապված ռոտոր։ Գլան-
ների առանցքները միմյանց զուգահեռ են և դա-
սա վորված են շրջանագծով։ Ռոտորի առանցքը 
զուգահեռ է գլանների առանցք ներին և անց  նում 
է գլանների դասավորման շրջանագծի կեն-
տրոնով։ Մխոցների շարժաթևերը կապված 
են ռոտորի հետ լայնական մատների միջոցով: 
Ռո տորը կազմված է սկավառակից և դրա 
վրա ամրակցված երկու սնամեջ համառանցք 

գլաններից, ընդ որում արտաքին գլանի ներքին 
մակերևույթին և ներքին գլանի արտաքին 
մակերևույթին կան նման պրոֆիլավորված առ-
վակներ: Շարժաթևերի լայնական մատները 
կատարված են երկբազուկ, դրանց երկու ծայրերին 
տեղակայված առանցքակալները նստած են 
պրոֆիլավորված հակադիր առվակների մեջ և 
փոխազդում են դրանց թեք հարթությունների 
հետ:

Բարձրացվում են սեղմման ճնշումը և մեքե-
նայի արտադրողականությունը, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2533 (13) A
F27D 11/00

(21) AM20110020 (22) 24.02.2011
(71) «Հայաստանի պետական Ճարտարա գի-
տական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Ժան Դավիթի Դավիդյան (AM), Պարգև 
Սուրենի Մանուկյան (AM), Աննա Մարտինի Հա-
րու թյունյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագի տա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Խուղակավոր վառարան
(57) Գյուտը վերաբերում է Էլեկտրատեխնիկային 
և էլեկտրաթերմիային։ 

Խուղակավոր վառարանն ունի բովախառ-
նուրդով լցված, կափարիչ ունեցող հալոցային 
վաննա, ինդուկցիոն տրանսֆորմատոր։ Տրանս-
ֆորմատորի մագնիսամիջուկի մագնիսաձո-
ղերից մեկի վրա տեղադրված է առաջնային փա-
թույթ, որը միացված է կարգավորվող սնման 
աղբյուրին, իսկ երկրորդային փաթույթը` հա-
լոցային վաննայում գտնվող բովախառնուրդն 
է, ընդ որում երկրորդային փաթույթը կարճ 
փակված գալար է։ Մագնիսամիջուկի մյուս մագ-
նիսաձողը և տրանսֆորմատորի կցարկների 
մի մասը կափարիչի անցքով ընկղմված են 
վաննայի մեջ՝ բովախառնուրդի և կափարիչի 
նկատմամբ ուղղաձիգ ուղղությամբ շարժման 
հնարավորությամբ։

Պարզեցվում է հալոցային վաննայի կա-
ռուցվածքը, բարձրացվում է վառարանի ՕԳԳ-ն, 
ապահովվում է եռաֆազ վառա րանի իրա կա-
նացման հնարավորությունը, 1նկ.։

_____________________
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(51) (2011.01)  (11) 2534 (13) A
G02F 1/00 

(21) AM20110007 (22) 31.01.2011
(71) «Երևանի պետական համալսարան», պե -
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM), 
Հակոբ Մարգարյան (AM), Վլադիմիր Հարու-
թյունյան (AM), Նունե Հակոբյան (AM), Վալերի Աբ-
րահամյան (AM), Դավիթ Հովհաննիսյան (AM)
(72) Հակոբ Մարգարյան (AM), Վլադիմիր Հարու-
թյունյան (AM), Նունե Հակոբյան (AM), Վալերի 
Աբրահամյան (AM), Դավիթ Հովհաննիսյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պե-
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM), Հակոբ 
Մարգարյան, 0055, Երևան, Թադևոսյան 10, 
բն.59 (AM) ,Վլադիմիր Հարությունյան, 0010, 
Երևան, Նալբանդյան 17, բն. 18 (AM), Նունե 
Հակոբյան, 0033, Երևան, Բաղրամյան 75, բն. 
11 (AM), Վալերի Աբրահամյան, 0905, Արմավիրի 
մարզ, Արմավիր, Հերացի 8, բն.3 (AM), Դավիթ 
Հովհաննիսյան, 0026, Երևան, Գարեգին Նժդեհի 
19, բն. 45 (AM)
(54) Հեղուկ բյուրեղային բջջի փոխարկման և 
փուլային մոդուլման կառավարման եղանակ և 
դրա իրականացման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է ֆոտոնիկայի ոլոր-
տին, մասնավորապես՝ ֆոտոնիկայի օպտո-
էլեկտրոնային տարրերի ստեղծմանը և կարող է 
կիրառվել ադապտիվ օպտիկայում, օպտիկական 
կորել յացիայի, պատկերի մշակման և անա-
լիզի, ինֆորմացիայի հոլոգրաֆիկ գրանցման 
խնդիրներում, ինչպես նաև դիսփլեյներում։

Ըստ եղանակի նեմատիկ հեղուկ բյուրե-
ղային բջջի երկու տակդիրների միջև կիրառվող 
կառավարող արտաքին լարման հետ միաժա-
մանակ և համափուլ կիրառում են նաև լրա-
ցուցիչ լարում՝ երկբևեռ էլեկտրական իմպուլս 
հեղուկ բյուրեղային բջջի տակդիրներից մեկի 
երկայնքով: 

Եղանակն իրականացնելու համար առաջարկ-
վում է նեմատիկ հեղուկ բյուրեղային բջիջ, որի 
տակդիրներից մեկի թափանցիկ հաղորդիչ 
շերտն ունի մեկ մետաղյա հպակային հարթակ 

կառավարող լարման կիրառման համար, իսկ 
մյուս տակդիրի թափանցիկ հաղորդիչ  շերտն 
ունի երկու մետաղյա հպակային հարթակ։

Կրճատվում է փոխանջատման ժամանակը, 
մեծանում է անցնող լույսի փուլի մոդուլման խո-
րությունը, 2 անկախ կետ, 6նկ.:

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2535 (13) A 
H04B 7/00
 H04W 88/00

(21) AM20110011 (22) 10.02.2011
(71) Աշոտ Տեր-Վարդանյան (AM), Արտաշես Տեր-
Վարդանյան (AM)
(72) Աշոտ Տեր-Վարդանյան (AM), Արտաշես Տեր-
Վարդանյան (AM)
(73) Աշոտ Տեր–Վարդանյան, 0019, Երևան, 
Բաղրամյան 1-ին փակուղի 14, բն.87 (AM), 
Արտաշես Տեր–Վարդանյան, 0019, Երևան, 
Բաղրամյան 1-ին փակուղի 14, բն. 87 (AM)
(54) Հեռահաղորդակցության համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է հեռահաղորդակցության 
բնագավառին, մասնավորապես` ինտերնետային 
ծառայություն մատուցող համակարգերին:

Համակարգն ունի հաջորդաբար միացված 
ինտերնետային ծառայություն մատուցող օպե-
րա տորի տրանսպորտային ու վերջին մղոնն 
ապահովող համակարգեր՝ իրենց ֆունկցիոնալ 
հանգույցներով, և սպառողի մոտ գտնվող ընդունիչ-
հաղորդիչ համակարգ։ Ընդունիչ-հաղորդիչ 
համակարգն ունի հաջորդաբար միացված 
մուտ քային ու կառավարման հանգույցներ, 
վերջնակետային սարք և կոմուտատոր։ Կոմու-
տատորը կատարված է ինտերնետային ծառա-
յություն մատուցող օպերատորներից ցանկացածն 
ընտրելու հնարավորությամբ։ 

Ապահովվում է գերադասելի օպերատորի 
ընտրությունը առանց ընդունիչ-հաղորդիչ համա-
կարգի փոփոխման, 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
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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(51) (2011.01)  (11) 247  (13) U
A63H 33/00

(21) AM20110029U (22) 21.03.2011
(71) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(72) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(73) Արման Հովհաննիսյան, 0015, Երևան, 
Գրիգոր Լուսավորչի 12, բն. 2ա (AM)
(54) Ճանաչողական գիրք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գիրք խա-
ղալիքներին, մասնավորապես` ժամանցային և 
ուսուցողական խաղերին և գրքերին: 

Ճանաչողական գիրքը կազմավորված 
է թերթերը հորիզոնական առանցքի շուրջը 
պտտելու հնարավորությամբ։ Գիրքն իրա-
կա նացված է շրջանակի տեսքով, որի բաց 
կողմերում ամրակցված են հանվածքներ 
ունեցող թիթեղիկներ։ Մեկի հանվածքը կա-
տարված է շրջանակի դիմային կողմի ստորին 
հատվածամասում, իսկ մյուսինը՝ շրջանակի 
հակադիր կողմի վերին հատվածամասում։ 
Շրջանակը տեղադրված է պատվանդանի վրա 
և հնարավորություն ունի պտտվելու դրա մեջ 
իր երկայնական առանցքի շուրջը։ Շրջանակի 
յուրաքանչյուր 180⁰ պտույտի ընթացքում ստորին 
շարքից մեկ թերթ տեղա փոխվում է վերին 
շարք, իսկ թերթերի ստորին և վերին շարքերը 
տեղերով փոխվում են, ընդ որում շրջանակի 
հաջորդ պատուհանն է զբաղեցնում դիմային 
դիրք ցուցադրելով գրքի հաջորդ թերթը: 

Նպաստում է երեխայի հիշողության զար-
գացմանը, բարձրացնում է ուշադրությունը և 
հետաքրքրասիրությունը, 15 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 248  (13) U 
E01C 1/00
E01D 1/00

(21) AM20110022U (22) 28.02.2011
(71) Լևոն Համբարձումյան (AM), Միքայել Հա-
մամչյան (AM)

(72) Լևոն Համբարձումյան (AM), Միքայել Հա-
մամչյան (AM)
(73) Լևոն Համբարձումյան (AM), Միքայել Հա-
մամչյան (AM)
(54) Օդի մաքրման հնարավորությամբ ավտո-
ճանապարհ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինա րա-
րությանը, մասնավորապես՝ ավտոճանա պար-
հաշինությանը։ 

Ավտոճանապարհը ներառում է անվտան-
գության բաժանարար արգելապատ և ճա-
նա պարհի կողմնային ցանկապատ։ Ան-
վտան գության բաժանարար արգելապատը և 
ճանապարհի կողմնային ցանկապատն իրա-
կանացված են ուղղահայաց տեղակայված 
երկու մետաղյա ցանցերի և նրանց արանքում 
տեղադրված մանրացված ցեոլիտային տուֆի 
լցվածքի տեսքով։ Իրականացման նախընտրելի 
տարբերակում անվտանգության բաժանարար 
արգելապատը և ճանապարհի կողմնային ցան-
կապատը տեղադրված են բետոնե կամ քարե 
սալիկի վրա։ Մանրացված ցեոլիտային տուֆի 
մասնիկների չափերը մեծ են ցանցերի անցքերի 
չափերից և ունեն հետևյալ չափերը (զանգվ. %). 
2-3մմ 55-65, 3-4 մմ 25-35, 4-5 մմ 5-15։

Պարզեցվում է օդը մաքրող սարքերի կա-
ռուցվածքը, 3 նկ.։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 249  (13) U
E02B 15/00

(21) AM20110013U (22) 15.02.2011
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM), 
Վալտեր Աշոտի Աթանեսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան,Տերյան 105 (AM)

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(54) Ջրմուղային կառույցների մաքրման հա-
մակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինա րա-
րության բնագավառին և կարող է օգտագործվել 
ջրմուղային կառույցներում։

Համակարգն ունի հենարանային շրջա-
նակ, որի վրա երկու կողմից հորիզոնական 
ուղղորդիչներով տեղաշարժվելու հնարա-
վորու թյամբ ամրակցված են սայլակներ։ Սայ-

լակ ներին հոդակապորեն միակցված են ուղ-
ղաձիգ ուղղորդիչներ ցանցապատ հոլովա կա-
յին կոնտեյներներով։ Կոնտեյներները ճոպան-
ներով միակցված են սայլակներին կոշտ ամ-
րակցված կարապիկներին և ունեն թեքվելու 
հնարավորություն։ Ուղղաձիգ ուղղորդիչները 
կապ ված են հենարային շրջանակին հետգցովի 
երկ ճյուղ բռնակներով։

Պարզեցվում է կառուցվածքը, 2 նկ.։ 
_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 09-01 (11) 253  (13) S
(21) 20110005  (22) 23.02.2011
(71) Վահագն Գևորգյան (AM)
(72) Վահագն Գևորգյան (AM)
(73) Վահագն Գևորգյան, Երևան, Ա.Ավե տիսյան 
80-56, AM (AM)
(54) Ապակյա շիշ սերկևիլի տեսքով
(55)

_____________________

(51) 11-01 (11) 254  (13) S
(21) 20110009 (22) 21.03.2011
(71) Արեգ Աղասարյան (AM)
(72) Արեգ Աղասարյան (AM)
(73) Արեգ Աղասարյան (AM)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Ոսկերչական իր (խաչ)
(55)
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_____________________

(51) 11-01 (11) 255  (13) S
(21) 20110008  (22) 21.03.2011
(71) Արեգ Աղասարյան (AM)
(72) Արեգ Աղասարյան (AM)
(73) Արեգ Աղասարյան (AM)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Ոսկերչական իր (մատանի)
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20101118 (111) 16937
(220) 28.07.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 28.07.2020
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ վեն-

նոստյու «Բրավո պրեմիում», RU
(442) 21.10.2010
(540)

(511) (510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. 

հանքային և գազավորված ջրեր. բնական (ոչ 
արհեստական) հանքային ջրեր. կվաս (ոչ ալ-
կո հոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային կոկ-
տեյլ ներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ բնա կան 
հյութերից (պտուղա - հատապտղային, ցիտ-
րուսային, բանջարեղենային), այդ թվում` համե-
մունքներով. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների հա-
մար կոնցենտրատներ (այդ թվում` հյութերի, 
սինթետիկ հումքի հիմքի վրա, բուրումնավետ 
հումքի հիմքի վրա բնականին նման, բնական 
հումքի հիմքի վրա). խտացրած հիմքեր (ոչ ալ-
կոհոլային ըմպելիքների, բալզամների հա-
մար). լիմոնադներ. կաթնա - գետնընկուզային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ (գա-
զա վորված և ոչ գազավորված). ոչ ալկոհոլային 
գազավորված ըմպելիքներ (պտուղա - հատա-
պտղային հյութերով և էքստրակտներով, գինի-
ներով, ցիտրուսային թուրմերով). իզոտոնիկ ըմ-
պելիքներ. ըմպելիքներ մեղրի հիմքի վրա (ոչ 
ալկոհոլային). ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային 
հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. ըմպելիքներ 
բնական հյութերով (պտուղա - հատապտղային, 
ցիտրուսային, բանջարեղենային). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ` բնական թունդ բուրումնավետ բու-
սական հումքի վրա. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
բուրումնավետարարներով` բնականին նման. 
ըմպե լիքներ հանքային ջրերի հիմքի վրա. կաթնա 
- նշային ըմպելիքներ. մրգային նեկտարներ 
պտղա մսով. օրշադ (ըմպելիք). գարեջուր. գարե-
ջուր (ոչ ալկոհոլային). փոշիներ գազավորված 
ըմպե  լիքներ պատրաստելու համար. աղբյուրի 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ջուր. սոդայաջուր. պատատուկի ըմպելիք (ոչ 
ալկոհոլային). օշարակներ լիմոնադների հա-
մար. օշարակներ ըմպելիքների համար. խնձորի 
հյութ. տոմատի հյութ. բանջարեղենի հյութեր. 
մրգահյութեր. բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
լիկյոր պատրաստելու համար. բաղադրություն-
ներ հանքային ջուր պատրաստելու համար. 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. քաղցրահյութեր. խաղողահյութ. գարե-
ջրի քաղցրահյութ. ածիկի քաղցրահյութ. հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
հա մար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
մրգային էքստրակտներ. գայլուկի էքստրակտներ 
գարեջուր պատրաստելու համար. էսենցիաներ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.

դաս 33. ապերիտիվներ. բալզամներ. 
բրենդի. գինի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
օղի. ջին. դիժեստիվներ. կոկտեյլներ, այդ 
թվում` աննշան ալկոհոլ պարունակող. տարբեր 
օղիներ և(կամ) դառը թուրմեր պարունակող 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիկյորներ (թունդ, 
դեսերտային, էմուլսիոն). ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման մի-
ջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրի ըմպե-
լիք. աննշան ալկոհոլով հյութ պարունակող 
ըմպելիքներ. դաղձի թրմօղի. դառը թրմօղի. 
մրգային և մրգահյութերով, բանջարեղենային և 
բանջարեղենային հյութերով սպիրտային թրմօղի. 
ռոմ. սակե. խնձորի օղի. բրնձի սպիրտ. սպիր-
տային էքստրակտներ. սպիրտային մրգային 
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101204 (111) 16938
(220) 18.08.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 18.08.2020
(730) Շյանգ Յուն Թուլս Քո., Լթդ, TW
(442) 22.09.2010
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(540)

(511) (510)
դաս 6. անիվներով մետաղյա դարակա-

շարեր գործիքների համար, մետաղյա արկղեր 
գործիքների համար, մետաղյա տուփեր գործիք-
ների համար, մետաղյա ցուցադրափեղկեր 
(ստենդ ներ, ցուցադրավահաններ) գործիքների 
հա մար, մետաղյա բեռնարկղեր, մետաղյա ձեռ-
նասանդուղքներ և զուգասանդուղքներ, մե տաղ-
յա կոթեր գործիքների համար, մամլակ ների 
շուրթեր (մետաղական), մամլակներ (մետա-
ղական), մամլակներով մետաղական դազ-
գահներ և գործասեղաններ.

դաս 7. օդաճնշական գործիքներ, այն է՝ 
հարվածային ազդեցությամբ օդաճնշական 
դարձակներ, ճչանակային մանեկադար ձակ-
ներ, հղկահաստոցներ, սրելահաստոցներ 
(հե սա նահաստոցներ), ջարդիչներ, հարթա-
հղկման ձեռքի մեքենաներ, գամիչ մուրճեր 
(գա մամուրճեր), պտուտակիչներ և պտուտա-
կադարձիչներ, գայլիկոններ, գայլիկոնիչ հաս-
տոցներ և մուրճավոր հորատիչներ, էներ-
գիայով կառավարվող (մեքենայացված) պտու-
տակիչներ և պտուտակադարձիչներ, դյու րա-
տար էլեկտրամուրճեր, էլեկտրա կան ձեռ-
քի գայլիկոնիչներ, մեխանիկա կան շար-
ժա բերով դարձակներ, էներգիայով կառա-
վար վող (մեքենայացված) սղոցներ և կտրող 
հաստոցներ, էներգիայով կառավարվող (մեքե-
նայացված) գործիքներ երկաթակապերի հա-
մար, էլեկտրական մուրճեր, մեխանիկական 
շարժաբերով երկաթակապերի կարիչներ, 
մեխանիկական շարժաբերով գործիքների 
երկարիչներ, շարժական գործիքներ, բացի 
ձեռքով կառավարվողներից. 

դաս 8. ձեռքով կառավարվող շարժական 
գործիքներ, այն է՝ մանեկադարձակներ, բահեր, 
անցքահատ աքցաններ, թակեր, խարտոցներ, 
սայրերով կտրող գործիքներ, աղեղասղոցներ, 
պարուրահաններ, ճչանակներ, մազերը կտրելու 
մեխանիկական մկրատներ, խողովակների 
կտրման գործիքներ, խողովակահատեր, 
սղոցներ, ձեռքի լայնակոկման գործիքներ, 
ներպարուրակիչներ, ձեռքի գամիչ գործիքներ, 
չափաբերման և վերջնամշակման գործիք-

ներ, սվաղի թիակներ և ծեփաթիակներ, պտու-
տա կա մամուլներ, ամրակներ և սեղմակներ, 
կտրող գործիքներ, քերաններ, հողի շերեփ-
ներ, պտտիկներ և պարուրահաններ, ձգիչ 
սար   քեր պողպատյա ժապավենների համար, 
տոփանումներ, այգեգործական գործիքներ, ան-
կյունաքանոններ և կետանշիչներ, երկարիչներ 
ձեռքի գործիքների համար.

դաս 20. անիվներով ոչ մետաղական պա-
հա րաններ գործիքների համար, կոմոդներ 
(դուրս քաշվող դարակներով պահարաններ), 
ցուցափեղկեր և ցուցասեղաններ, ցուցապա հա-
րաններ (կահույք). գործիքների ոչ մետաղական 
կոթեր. ոչ մետաղական ձեռնասանդուղքներ և 
զուգասանդուղքներ, մամլակներով ոչ մետա-
ղական դազգահներ և գործասեղաններ, ոչ մե-
տաղական սնդուկներ, դազգահներ և գործա-
սեղաններ, աթոռներ. մետաղական սեղաններ. 
մետաղական աթոռներ. գրասենյակային կահույք. 
մետաղական դարակաշարեր (կահույք)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101267 (111) 16939
(220) 06.09.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 06.09.2020
(730) Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե 

Ց.Վ., MX
(442) 22.11.2010
(540)

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, թեքիլա, 

թեքիլայի լիկյորներ, ալկոհոլային կոկտեյլներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20101370 (111) 16940
(220) 24.09.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 24.09.2020
(730) «Տղամարդու առողջություն» ՍՊԸ, Երևան, 

Արամ Խաչատրյան 17/59, AM
(442) 21.10.2010
(540)

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

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

(511) (510)
դաս 44. բժշկական կենտրոն: 

____________________

(210) 20101405 (111) 16941
(220) 06.10.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 06.10.2020
(730) «Ալվան» ՍՊԸ, Արմավիր, Սահմանա պահ-

ների 6ա–5, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(526) Բացի «ԱԼՎԱՆ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա-
նակագույն, կարմրաշագանակագույն, 
բրոն զագույն, ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ։

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

____________________

(210) 20101418 (111) 16942
(220) 08.10.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 08.10.2020
(730) Քոնդոր Քո. Ինք., IR
(442) 22.12.2010
(540)

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաս-
տուկ ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմե-
տիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակ  ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101432 (111) 16943
(220) 11.10.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 11.10.2020
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(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(442) 21.01.2011
(540)

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, այդ թվում 

կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. կոսմետիկական լոսյոններ արևայրուկի 
համար. կոսմետիկական քսուքներ. եթերային 
յուղեր, շամպուններ և մազերի լոսյոններ.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
և դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար.

դաս 30. մեղրի և թեյի համադրություններ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101433 (111) 16944
(220) 11.10.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 11.10.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(442) 21.01.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապտականաչ, 
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, այդ թվում 

կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. կոսմետիկական լոսյոններ արևայրուկի 
համար. կոսմետիկական քսուքներ. եթերային 
յուղեր, շամպուններ և մազերի լոսյոններ.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
և դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար.

դաս 30. մեղրի և թեյի համադրություններ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101449 (111) 16945
(220) 15.10.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 15.10.2020
(730) Առնո Պետրոսյան, Երևան, Արամ Խա-

չատրյան 17 տուն, AM
(442) 22.11.2010
(540)

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

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

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։  

____________________

(210) 20101469 (111) 16946
(220) 18.10.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 18.10.2020
(730) Քոնդոր Քո. Ինք., IR
(442) 22.12.2010
(540)

(526) «DETERGENT POWDER», «UNIQUE AND 
RELIABLE PRODUCT» արտահայ տու-
թյուններն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511) (510)
դաս 3. լվացքի փոշի։

(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20101497 (111) 16947
(220) 21.10.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 21.10.2020
(730) Մանուկա Հելս Նյու Զիլանդ Լիմիթիդ, NZ
(442) 21.01.2011
(540)

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

կան պատրաստուկներ և նյութեր, ներառյալ՝ 
ծաղկափոշի, մեղր և (կամ) այլ մեղվաբուծական 
մթերքներ պարունակող բուժական և դիետիկ 
պատրաստուկներ. վիտամինային և հանքա-
յին հավելանյութեր, որոնք պատրաստված 
են կամ պարունակում են մեղվամոր կաթ, 
ակնամոմ, ծաղկափոշի, մեղրամոմ և (կամ) 
մեղր. բերանով և ներքին ընդունման դեղա-
գործական պատրաստուկներ հանդիսացող 
հա կամանրէական միջոցներ վերքերի համար, 
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են 
մեղր, ծաղկափոշի, կոլոդիում, ակնամոմ, մեղ-
վամոր կաթ, մեղվի թույն և (կամ) մեղրամոմ. 
բերանով և ներքին ընդունման դեղագործա կան 
պատրաստուկներ հանդիսացող հականեխիչ 
միջոցներ վերքերի համար, որոնք պատրաստ-
ված են կամ պարունակում են մեղր, ծաղկափոշի, 
կոլոդիում, ակնամոմ, մեղվամոր կաթ, մեղվի 
թույն և (կամ) մեղրամոմ. թանզիֆ վիրակապերի 
հա մար, սպեղանիներ, վիրակապային բանդաժ-
ներ, հականեխիչ բժշկական և վիրաբուժական 
վիրակապման նյութեր, հականեխիչ բժշկական 
և վիրաբուժական բանդաժներ, հականեխիչ 
բժշկա կան և վիրաբուժական թանզիֆներ, 
անձեռոցիկներ վերքերի համար՝ տոգորված 
կամ պատված դեղային լոսյոններով, որոնք 
պատրաստված են կամ պարունակում են 
մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղրամոմ և (կամ) 
մեղր. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար, որոնք պատրաստված են կամ 
պարունակում են մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, 
մեղրամոմ և (կամ) մեղր. ներքին ընդունման 
հակամանրէական և հականեխիչ թեյեր բու-

ժա կան, բժշկական և ատամնաբուժական 
նպատակների համար, որոնք պատրաստված 
են կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ, 
մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և 
(կամ) մեղրամոմ. ներքին ընդունման հակա-
ման րէական և հականեխիչ ըմպելիքներ բշժկա-
կան, բուժական և ատամնաբուժական նպա-
տակների համար, որոնք պատրաստ ված 
են կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ, 
մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և 
(կամ) մեղրամոմ. տոնուսը բարձրացնող ներ-
քին ընդունման հակամանրէական և հակա-
նեխիչ միջոցներ բժշկական, բուժական և 
ատամնաբուժական նպատակների համար, 
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են 
մեղր, ակնամոմ, մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, 
մեղվի թույն և (կամ) մեղրամոմ. ներքին ընդունման 
հակամանրէական և հականեխիչ դեղաթուրմեր 
բժշկական, բուժական և ատամնաբուժական 
նպատակների համար, որոնք պատրաստված 
են կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ, մեղ-
վամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և (կամ) 
մեղրամոմ. ներքին ընդունման հակամանրէական 
և հականեխիչ պաստեղներ բժշկական, բուժական 
և ատամնաբուժական նպատակների համար, 
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են 
մեղր, ակնամոմ, մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, 
մեղ վի թույն և (կամ) մեղրամոմ. ներքին ընդուն-
ման հակամանրէական և հականեխիչ հաբեր 
բժշկա կան, բուժական և ատամնաբուժական 
նպատակների համար, որոնք պատրաստված 
են կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ, 
մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և 
(կամ) մեղրամոմ. մաշկի տեղային դեղորայքային 
լոսյոններ դեղագործական և անասնաբուժական 
նպատակների համար, որոնք պատրաստված 
են կամ պարունակում են մեղվամոր կաթ, ակ-
նամոմ, ծաղկափոշի, մեղրամոմ և (կամ) մեղր. 
տեղային դեղորայքային ժելեր դեղագործական 
և անասնաբուժական նպատակների համար, 
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում 
են մեղվամոր կաթ, ակնամոմ, ծաղկափոշի, 
մեղրամոմ և (կամ) մեղր. տեղային դեղորայքային 
քսուքներ դեղագործական և անասնաբուժական 
նպատակների համար, որոնք պատրաստված 
են կամ պարունակում են մեղվամոր կաթ, ակ-
նամոմ, ծաղկափոշի, մեղրամոմ և (կամ) մեղր. 
տվյալ դասում ընդգրկված բոլոր ապրանքները, 
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են 
մանուկայի (թեյի ծառ) մեղր.
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դաս 30. մեղր պարունակող պատրաստի 
սննդամթերք. մեղր, ակնամոմ մարդկանց 
հա մար, մեղվամոր կաթ մարդկանց համար 
(բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների). հրուշակի իրիսներ, շոկո-
լադ, սառեցված աղանդեր մեղրի հիմքի վրա. մեղր 
պարունակող պատրաստի նախաճաշ՝ պատ-
րաստված ցորենից, վարսակից, բրնձից. մեղրի 
հիմքի վրա համեմունքներ աղցանների համար, 
մեղրի հիմքի վրա սոուսներ աղցանների համար, 
մեղր պարունակող սոուսներ աղցանների և մսի 
համար և աղանդեր, որոնք պատրաստված են 
կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ, մեղվամոր 
կաթ, ծաղկափոշի, տվյալ դասում ընդգրկված 
բոլոր ապրանքները, որոնք պատրաստված են 
կամ պարունակում են մանուկայի (թեյի ծառ) 
մեղր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101540 (111) 16948
(220) 29.10.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 29.10.2020
(730) «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» 

ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM
(442) 22.11.2010
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց շագա-
նակագույն, վարդագույն, բաց և մուգ կա-
նաչ, ոսկեգույն, սպիտակ, դեղին և սև գու-
նային համակցությամբ:

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

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20101589 (111) 16949
(220) 04.11.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 04.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.11.2010
(540)

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

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

____________________

(210) 20101653 (111) 16950
(220) 12.11.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 12.11.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն 
գույնով:

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

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա-
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար-
քավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ՝ նախատեսված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահ ման, 
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց-
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և ծած-
կագրված տվյալների գրանցման, փոխանց-
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ման, ուժեղացման կամ վերարտադրման հա-
մար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, գոր-
ծիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ-
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
հեռուս տատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և 
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող 
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ 
հաղորդված ծրագրերի մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համա կարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք. տվ յալների մագնիսական կրիչներ 
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ 
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված 
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր. 
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր. 
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր. 
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույ նա-
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռա-
խոսային քարտեր. հեռախոսային վար կա-
քար տեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD ROM–ներ. 
տվյալների մագնիսական, թվային և օպտի-
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային 
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և 
պահ ման կրիչներ (դատարկ և նախապես 
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող հա-
մա կարգչային ծրագրային արտադրանք. հա-
մա կարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցե-
րին և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրա-
յին արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս-
ների ծառայությունների մատուցման համար. 
հա մակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվ յալների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի 

տվյալների բազաներ մուտքի ապահովման, 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և 
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ-
տակ ների համար. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից 
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն-
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից 
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). 
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության 
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ-
մեր, տեսատվյալներ և ձայնատեսային ծրա-
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և 
սար քա վորումներ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սար-
քեր. հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռահաղորդակցական համակարգեր և կա-
յանք ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի-
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա-
հաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, պահ-
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող հեռա-
խոսների համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների և 
ծառայությունների ցուցադրման և պատվիրման 
համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային և 
ռադիոհեռախոսային սարքեր և սարքավորում-
ներ. հեռախոսներ, շարժական հեռախոսներ 
և հեռախոսային լսափողեր. ֆաքսիմիլային 
ապա րատներ. հեռախոսների և հեռախոսային 
լսափողերի լրակազմեր. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոս-
ների լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին 
կամ ավտոմեքենաներում տեղակայված բար-
ձրա խոսով սարքեր՝ հեռախոսի ավտոմատ 
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օգտագործման համար. ավտոմեքենաներում 
տեղադրվող հեռախոսային լսափողերի հենա-
րաններ. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և հե-
ռա խոսային սարքերի ու լրասարքերի պահման 
և կրման համար. համակարգչայնացված 
անձ նական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. 
մարտկոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղ-
նաշարեր. մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. 
դիս փլեյներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրո-
նային համակարգեր. նավարկման, հետև-
ման և դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր 
և սարքավորումներ. հսկման սարքեր և սար-
քավորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման). 
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա-
վարման, տեստավորման (բացառությամբ in-
vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սար  քեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ-
տրա օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
տեսա   ֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և սար-
քավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. վերո-
հիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա-
ղոր     դակ  ցություն. հեռախոսների, շար ժա կան 
հեռախոս   ների, ֆաքսիմիլեների, տե լեքսի, 
հաղորդագրություն ների հավաք ման և փոխ-
անցման, ռադիոփեյ ջինգի, հեռա խոսականչի 
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, 
տեղեկատուի և էլեկտրո նային փոստի ծառա-
յություններ. ձայնի, տվյալների, պատկերների, 
երաժշտության և տեղեկատվության փոխան-
ցում, տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում հեռա-
հաղորդակցության միջոցով. արբան յա կային 
կապի ծառայություններ. հեռարձակման ծա-
ռայություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային 
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու 
վեբ-խանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ 

հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և 
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության  (ներառյալ 
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին 
հեռահաղորդակցական միացումների կամ կա-
պուղիների տրամադրում. օգտագործողներին 
ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայ-
դերների ծառայություններ). էլեկտրոնային 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու-
ցա սրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երա ժշտու թյան վեբ– 
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա-
տորներին  հեռահաղորդակցական ենթակա-
ռուցվածքներ մուտքի տրամադրում. որոն-
ման միջոցների գործարկում և տրամա-
դրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծառա -
յու  թյուններ. հաղորդագրությունների ու 
պատկերների համակարգչայնացված փոխ-
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի մի-
ջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա ցիկ 
իրադարձությունների վերաբերյալ տեղե  կա  տվու-
թյան փոխանցում. վերոհիշյալ ծառայությունների 
տրամադրման համար օգտագործվող սարքերի, 
սարքավորումների, տեղակայման սարքերի կամ 
մասերի վարձում, վարձույթ և վարձակալու-
թյուն. վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101782 (111) 16951
(220) 03.12.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 03.12.2020
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(730) Օռկին Էքսփենշն, ինք., US
(442) 21.01.2011
(540)

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

(511) (510)
դաս 37. վնասատուների հսկողություն 

իրա կանացնող ծառայություն, տերմիտնե րից, 
վնասատուներից և կրծողներից տների, շենքերի 
և շինությունների մաքրում, ինչպես նաև տների, 
շենքերի և շինությունների վերահսկողություն և 
պաշտպանում տերմիտների, վնասատուների և 
կրծողների միջոցով վարակների տարածումից և 
վարակների կրկնումներից:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20101817 (111) 16952
(220) 14.12.2010 (151) 02.05.2011
 (181) 14.12.2020
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 21.01.2011
(540)

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

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100566 (111) 16953
(220) 14.04.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 14.04.2020
(730) Պիեռ Բալմեյն Ս.Ա., FR
(540)

(511) (510)
դաս 18. կաշի (չմշակված կամ կիսա մշակ-

ված), էկզոտիկ կաշի (չմշակված կամ կիսա-
մշակ ված) և կաշվի նմանակումներ և այդ 
նյութերից պատրաստված իրեր, այդ թվում 
կաշվե ոչ մեծ տափակ ճամպրուկներ, մեջքի 
դպրո ցական պայուսակներ և ճամփորդական 
թիկնապայուսակներ, ուղեբեռի պարագաներ, 
պայուսակներ, ճամբարային առօրյայի համար 
պայուսակներ, պայուսակներ լեռնագնաց-
ների համար, պայուսակներ ճամփորդության 
և զբոսաշրջության համար, պայուսակներ լող-
ափի համար, դրամապանակներ, բոս տոն 
տեսակի պայուսակներ (bostonbags), պորտ  ֆել-
ներ, պայուսակներ գործարարների համար, 
թղթապանակներ այցեքարտերի համար, բռնիչներ 
քարտերի համար, դրամապանակներ քարտերի 
համար, պայուսակներ, ձեռ նաբեռի պայուսակ-
ներ, պայուսակներ ամեն օրյա օգտագործման 
համար, վճարագրերի գրքույկ ների բռնիչներ 
(պատրաստված կաշվից), վճարագրերի գրքույկ-
ներ, վճարագրերի գրքույկների կազմեր կամ 
պատյաններ, վճարագրերի գրքույկների 
պատյաններ, դրամապանակներ վճարագրերի 
գրքույկների համար, վճարագրերի բռնիչներ, 
դրամապանակներ վճարագրերի համար 
(պատրաստված կաշվից), քսակներ ման-
րադրամի համար, կրեդիտ քարտերի բռնիչ -
ներ, պայուսակներ փաստաթղթերի հա մար, 
պայուսակներ կամ ճամպրուկներ՝ ավիա-
ճանապարհորդությունների համար, որսորդա-
կան պայուսակներ (որսորդական աքսեսուար), 
ճամփորդական պայուսակներ՝ հագուստի 
համար, պայուսակներ գոլֆ խաղի համար, 
կանացի ձեռքի պայուսակներ, ուսապարկեր, 
կաշիներ, անձը հաստատող քարտերի բռնիչ-
ներ, պատյաններ բանալիների համար, բռնիչ-
ներ բանալիների համար, կաշվե վզափոկեր, 
կաշվե փոկեր, ուղեբեռ, թղթապանակներ, օպե-
րայի համար պայուսակներ, ննջապարկեր, 
գրչա տուփեր, ձեռնաբեռի պարագաներ, ուղե-
բեռի մաս կազմող պարագաներ, գրպանի դրա-
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մապանակներ, քսակներ, դպրոցական պա-
յուսակներ, պայուսակներ գնումների համար, 
փոքր կաշվե իրեր, ճամպրուկներ, գործիքների 
համար կաշվե պայուսակներ (դատարկ), մեծ, 
տարողունակ պայուսակներ, ճամփորդա կան 
պայուսակներ, ճամփորդության համար ան-
հրա ժեշտ պարագաներ, հավաքածուներ ճամ-
փորդության համար, ճամփորդական կոն-
տեյներներ, ճամփորդական պայուսակ ներ, 
ճամփորդական լրակազմեր (կաշվե պարա-
գաներ), ճամփորդական սնդուկներ, կոս մե-
տիկ պարագաների համար պայուսակներ և 
դրամապանակներ. մորթի. անձրևանոցներ, 
հովանոցներ արևից և անձրևից պաշտպան-
վելու համար, ձեռնափայտեր և դրանց մասեր. 
թամբագործական պարագաներ, աղիքներ 
նրբերշիկների պատրաստման համար.

դաս 25. գոգնոցներ (հագուստ), գործվածքից 
հագուստ մանուկների համար, լողազգեստներ, 
բաղնիքի խալաթներ (խավավոր կտորից), գո տի-
ներ (կաշվից կամ այլ նյութից), բերմուդա տե սակի 
շորտեր, սպորտային բաճկոններ (բլեյզեր), բլուզ-
ներ, թեթև կարճ բաճկոններ առանց աս տառի, 
բոդիներ, կոշիկներ, մարզակոշիկներ, ճտքա-
կոշիկներ, թիթեռնիկի տեսքով փողկապներ, 
գործվածքից հագուստ տղա և աղջիկ երեխաների 
համար, կարճ փոխաններ, վարտիքներ, վերնա-
շապիկներ աշխատանքային առօրյայի համար, 
կոստյումներ աշխատանքային առօրյայի համար, 
ընտանեկան անդրավարտիքներ (calecons), 
գլխարկներ,  կարդիգաններ, ամենօրյա թեթև 
բլուզոններ, ամենօրյա շալվարներ, ամեն-
օրյա բամբակյա անդրավարտիքներ, ոչ պաշ-
տոնական ոճի ամենօրյա բաճկոններ, ազատ 
ոճի անդրավարտիքներ, ամենօրյա շապիկներ, 
ամենօրյա կիսաշրջազգեստներ, ամենօրյա 
տաբատներ, ամենօրյա բաճկոնակներ, ամեն-
օրյա հագուստ, քաղաքում հագնելու ամենօրյա 
հագուստ, կլասիկ ոճի շապիկներ, հագուստ, 
զգեստներ, վերարկուներ, նրբափետուրով 
կուրտկաներ, ֆրակներ, անդրավարտիքներ, 
տոնական շապիկներ, մոդելային կոշիկներ, 
տոնական համազգեստներ, շորեր, խալաթ-
ներ, երեկոյան զգեստներ, երեկոյան կոստ-
յումներ, կոշկեղեն, զգեստներ հանդիսավոր 
ընդունելությունների համար, երեկոյան հա-
գուստ՝ պաշտոնական ընդունելությունների 
համար, պաշտոնական կոստյումներ՝ պատ-

վերով պատրաստված, պաշտոնական տա-
բատ ներ՝ պատվերով պատրաստված, տոնա-
կան և պաշտոնական առիթներով կրելու հա-
գուստ, մորթե հագուստ, ձեռնոցներ, գոլֆի 
համար գլխարկներ, հագուստ գոլֆի համար,  
վերնազգեստ, գլխարկներ, գլխաշորեր, տնա-
յին բաճկոններ, տնային բաճկոնակներ, տնային 
հա գուստ, բաճկոններ, ջինսեր, ջինսից հա-
գուստ, սպորտային շալվարներ վազքի համար, 
կոմբինեզոններ,  տրիկոտաժե հագուստ,  տրի-
կո  տաժե արտադրանք (կտորներով և կար-
ված), տրիկոտաժե շապիկներ, գործած շա-
պիկներ, գործած հագուստ, գործած հագուս-
տի պարագաներ, նորածնի համար լրա-
կազմեր (հագուստ), կաշվե կուրտկաներ, կաշ-
վե շալվարներ, կաշվե անդրավարտիքներ, կաշ-
վից հագուստ, անդրավարտիքներ հանգստի 
համար, կանանց ներքնազգեստ և գիշե րա-
յին ներքնազգեստ, երկարաթև բոդիներ, դի-
մա կահանդեսի կոստյումներ, հագուստին 
համապատասխանող հողաթափեր, խավավոր 
կտորից պատրաստված հողաթափեր, հա-
գուստ հղիների և մայրերի համար, տաք կաշնե, 
վզկապներ, փողկապներ, գիշերային հա-
գուստ, գիշերային շապիկներ, հագուստ քնելու 
համար, բաց վզով շապիկներ, դրսի հագուստ, 
վերնահագուստ, տաք վերարկուներ, տաք 
շալվարներ, գլխանոցով երկար կուրտկաներ, 
տղամարդու կոստյումի կրծքի գրպանի 
թաշկինակ, պոլո տեսակի կարճաթև շապիկներ, 
բարձր օձիքով սվիտերներ, պուլովերներ, 
պիժամաներ, անձրևանոցներ և անջրանցիկ 
վերարկուներ, անձրևի ժամանակ կրելու 
հագուստ, պատրաստի հագուստ տղա և աղջիկ 
երեխաների համար, պատրաստի հագուստ 
տղամարդկանց համար, պատրաստի հագուստ 
կանանց համար, շարֆեր,  մարզումների համար 
սպորտային ֆուֆայկաներ և շապիկներ, կոշիկներ, 
սպորտային կոշիկներ վազքի կամ ֆուտբոլի 
համար, կաշվե կոշիկներ, կարճ տաբատներ, 
շորտեր, կարճաթև հագուստ, լոգանքի համար 
գլխարկներ, կիսաշրջազգեստներ, մաշիկներ, 
կիսագուլպաներ, զուգագուլպաներ, սպոր-
տային կուրտկաներ, սպորտային շապիկներ, 
սպորտային կոշիկներ, սպորտային հագուստ, 
փաթեթավորված սպորտային հագուստ, գործված 
և տրիկոտաժե սպորտային հագուստ, գուլպա-
ներ, գործվածքներ և կտորներ կոստյումների 
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համար, կոստյումներ, շալվարակալներ (լայն 
շալվարակալներ), ֆուֆայկաներ, մարզիկների 
համար երկարաթև սվիտերներ, գլխարկներ 
լողի համար, կոստյումներ լողի համար, 
զգեստներ լողի համար, համազգեստներ լողի 
համար, պատվերով պատրաստված հագուստ, 
անթև վերնաշորեր, մայկաներ, փողկապներ, 
տրիկոներ, ժակետներ, տոպեր, շալվարներ, 
սմոքինգներ, փոխաններ, ներքնաշապիկներ, 
ներքնազգեստ, համազգեստներ, թավշե գործած 
հագուստ, թավշե բաճկոնակներ, տղամարդու 
անթև բաճկոնակներ, բրդյա տաք շարֆեր, բրդյա 
շալեր, մանածագործվածքից պատրաստված 
կոստյումներ և շապիկներ. բոլոր նշված 
ապրանքները նախատեսված են տղամարդկանց, 
կանանց և երեխաների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100818 (111) 16954
(220) 07.06.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 07.06.2020
(730) ՕՕՕ «Պրոստիյե պրոդուկտի», RU
(442) 06.09.2010
(540)

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

ռությամբ գարեջրի)
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101155 (111) 16955
(220) 05.08.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 05.08.2020
(730) «Հարություն և Էդիկ Արմենակյաններ» 

ՍՊԸ, Երևան, Այգեձորի փ. տուն 53Բ, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(526) «HOTEL» և «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 43. հյուրանոցային համալիր, հանրային 

սննդի կազմակերպում։ 
____________________

(210) 20101287 (111) 16956
(220) 09.09.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 09.09.2020
(730) «Ռիչ կոմպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 

15, AM
(442) 21.10.2010
(540)

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

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

(511) (510)
դաս 35. համակարգչային խանութ.
դաս 37. համակարգիչների նորոգում.
դաս 42. ծրագրային սպասարկում։  

____________________

(210) 20101408 (111) 16957
(220) 06.10.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 06.10.2020
(730) ՈՒՊՍԱ Քոնսեյ, ֆրանսիական կորպո-

րացիա, FR
(442) 05.11.2010
(540)

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101499 (111) 16958
(220) 21.10.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 21.10.2020
(730) ԷնՋիՔեյ Սփարք Փլագ Քո., ԼԹԴ., JP
(442) 22.12.2010
(540)
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(511) (510)
դաս 7. վառոցքի սարքեր և դրանց լրա-

կազմեր, որոնք հանդիսանում են ցանկացած տե-
սակի ներքին այրման շարժիչների մասեր, այն 
է՝ վառոցքի մոմեր, տաքացման մոմեր, վառոցքի 
մոմերի թասակներ, հաղորդալարեր և վառոցքի 
կոճեր վառոցքի մոմերի համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101523 (111) 16959
(220) 27.10.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 27.10.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.11.2010
(540)

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20101596 (111) 16960
(220) 05.11.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 05.11.2020
(730) ԷնՋիՔեյ Սփարք Փլագ Քո., ԼԹԴ., JP
(442) 22.12.2010
(540)

(511) (510)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-

ժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-

վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների hամար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գոր  ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ. շարժիչների 
մասեր (բոլոր տեսակի), ներառյալ վառոցքի 
սարքեր և դրանց լրակազմեր, որոնք հանդի-
սանում են ցանկացած տեսակի ներքին այր-
ման շարժիչների մասեր, այն է՝ վառոցքի մոմեր, 
նա խագործարկային տաքացման մոմեր, վա-
ռոցքի մոմերի թասակներ, հաղորդալարեր 
վա ռոցքի մոմերի համար և վառոցքի կո-
ճեր. հաստոցներ և կտրող գործիքներ. կերա-
միկական կտրող գործիքներ և դրոշմներ. 
կտրող գործիքներ ցեմենտացված կարբի դից. 
մետա ղակերամիկական կտրող գործիքներ. 
կերամիկական մասեր արդյունաբերական 
տար բեր սարքավորումների համար, այդ թվում 
կափույրի հրիչի սուզակներ, խցող կափույրներ, 
մեխանիկական խցվածքներ, ուղղորդիչ հոլո-
վակներ և լիսեռների բներ (որպես ճշգրիտ ար-
տադրանք), խողովակներ ջերմաագույցներում 
լիսեռների տեղադրման համար, մեկուսիչ 
խողո վակներ, հրակայուն խողովակներ, ծայ-
րա փողակներ ավազաշիթային մշակման 
համար, հրածորանների ծայրափողակներ, 
դրոշմներ մետաղալարի կորզանման համար, 
ուղղորդիչ հոլովակներ և պարկուճներ հղկման 
մեքենաների համար, կորունդիտից գնդիկներ, 
գնդավոր աղացներ և գնդաձև իրանով գնդավոր 
աղացներ.

դաս 9. մասեր և հանգույցներ էլեկտրոնային 
սար քերի և սարքավորումների համար, այդ թվում 
միկրոսխեմաների իրաններ, ինտեգրալային 
միկրո սխեմաների hիմքեր, սիլիցիումային դիոդ-
ների իրաններ, վակուումային անջատիչներ, 
հերմետիկացված սեղմակային վահանակներ, 
օդաքաշ ծայրային մալուխային ագույցներ, ֆո-
տոդիոդների բռնիչներ, կերամիկական տա-
քացուցիչներ, կերամիկական օզոնարարներ. 
պիեզոէլեկտրական կերամիկական սարքա-
վորումներ, այդ թվում՝ կերամիկական զտիչներ, 
զումմերներ, դիաֆրագմաներ, բարձրախոսներ, 
անդրաձայնային չափիչ կերպափոխիչներ, 
անդրաձայնային տվիչներ, անդրաձայնային 
գենե րատորներ, անդրաձայնային չափիչ սար-
քեր, կայծային սարքեր, գազային վառիչներ, 
շարժաբեր մեխանիզմներ, պիեզոստեկեր, 
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բիմորֆային պիեզոտարրեր, օպտիկական 
պատկերամուտներ, կոմպոզիտային նյութեր, 
այն է պիեզոէլեկտրական ռետինե միջադիրներ 
և պիեզոէլեկտրական միջմիացումներ, միկրո-
ալիքային դիէլեկտրիկ նյութեր, սարքավորումն եր 
օդային կամ գազային միջավայրերում վառելիքի 
գոլորշիների, թթվածնի, ազոտի օքսիդների, 
ածխաջրածինների, մեթանի, սպիրտի և ջրածնի 
խտության չափման համար. սարքավորում-
ներ վառելիքի գոլորշիների, թթվածնի, ազոտի 
օքսիդների, ածխաջրածինների, մեթանի, 
սպիրտի և ջրածնի խտության չափման և 
ներքին այրման շարժիչների արտանետված 
գա զերում օդի նկատմամբ վառելիքի բաղա-
դրիչների հարաբերության հսկման համար, 
շոգեկաթսաներ (բոյլերներ), աղբայրիչ վառա-
րաններ, գազային տուրբիններ, գեներատոր-
ներ և վառելիքային մարտկոցներ. ճայթյունի 
տվիչներ. ճնշման տվիչներ. ջերմաստիճանի 
տվիչներ. արտաքին տվիչներ օդի որակի 
որոշ ման համար. բեռնվածության տվիչներ. 
ջրածնի արտահոսքի հայտնաբերման տվիչ-
ներ. միզանյութի տվիչներ. մարտկոցներ և 
դրանց համալրող պատրաստվածքներ, այդ 
թվում մարտկոցների իրաններ, լիցքավորող 
սարքավորումներ և ադապտերներ. գիտական, 
ծովային, երկրաբաշխական, էլեկտրական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպ-
տի կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր և գործիքներ. էլեկտրականության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտա դրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնա-
գրման սկավառակներ. առևտրի ավտոմատներ 
և կանխավճարով աշխատող ապա րատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ-
ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
կրակմարիչներ։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101602 (111) 16961
(220) 08.11.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 08.11.2020
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծարանային 10, AM

(442) 22.11.2010
(540)

(526) Բոլոր գրառումները բացի «www.smoking.
am» արտահայտությունից ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակա-
գույն, ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությմաբ:

(511) (510)
դաս 34. սիգարներ: 

____________________

(210) 20101603 (111) 16962
(220) 08.11.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 08.11.2020
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծարանային 10, AM

(442) 22.11.2010
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(540)

(526) Բոլոր գրառումները բացի «www.smoking.
am» արտահայտությունից ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությմաբ:

(511) (510)
դաս 34. սիգարներ։ 

____________________

(210) 20101635 (111) 16963
(220) 11.11.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 11.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կո մ-
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր 
և ճարպեր.

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

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101686 (111) 16964
(220) 17.11.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 17.11.2020
(730) «Սերժ կոմպյուտերս» ՍՊԸ, Երևան, Դավի-

թաշեն 2-րդ թաղ., 28 շենք, բն. 21, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
սպիտակ և բաց մոխրագույն գունային հա-
մակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. համակարգիչների վաճառք։ 

____________________

(210) 20101710 (111) 16965
(220) 24.11.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 24.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.12.2010
(540)
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(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

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

____________________

(210) 20101744 (111) 16966
(220) 26.11.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 26.11.2020
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 21.01.2011
(540)

(511) (510)
դաս 9. օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 

հպաոսպնյակներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101861 (111) 16967
(220) 20.12.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 20.12.2020
(730) Վիֆոր (Ինթրնեյշնլ) ԱՋ /Լթդ/Ինք/, CH
(442) 07.02.2011
(540)

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

և հիգիենիկ պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101914 (111) 16968
(220) 23.12.2010 (151) 11.05.2011
 (181) 23.12.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 07.02.2011

(540)

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

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

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

____________________

(210) 20110012 (111) 16969
(220) 13.01.2011 (151) 11.05.2011
 (181) 13.01.2021
(730) «Հարյուր սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Չայկովսկու 

34, բն. 27, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմրա-
շագանակագույն, դեղին և սև գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511) (510)
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների վար-

ձույթ։ 
____________________

(210) 20110013 (111) 16970
(220) 13.01.2011 (151) 11.05.2011
 (181) 13.01.2021
(730) «Հարյուր սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Չայկովսկու 

34, բն. 27, AM
(442) 07.02.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմրա-
շագանակագույն, դեղին և սև գունային հա-
մակցությամբ:

(511) (510)
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների վար-

ձույթ։ 
____________________

(210) 20110014 (111) 16971
(220) 13.01.2011 (151) 11.05.2011
 (181) 13.01.2021
(730) «Հարյուր սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Չայկովսկու 

34, բն. 27, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմրաշա-
գանակագույն, դեղին և սև գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511) (510)
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների վար-

ձույթ։ 
____________________

(210) 20110047 (111) 16972
(220) 20.01.2011 (151) 11.05.2011
 (181) 20.01.2021
(730) «Ֆայր պրո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 5, 

բն. 9, AM
(442) 07.02.2011
(540)

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

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20100883 (111) 16973
(220) 21.06.2010 (151) 16.05.2011
 (181) 21.06.2020
(730) «Գոլդեն մառկետ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 

44, AM
(540)

(526) «ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ» և «SUPERMARKET» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն:

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

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20100948 (111) 16974
(220) 01.07.2010 (151) 16.05.2011
 (181) 01.07.2020
(730) Աստելլաս Դոյչլանդ Գմբհ, DE
(442) 05.11.2010
(540)

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժա-

կան և հիգիենիկ (սանիտարական) պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. դե-
ղագործական պատրաստուկներ, որոնք մատ-
չելի են միայն դեղատոմսով, այն է. ցիտոստատիկ 
(բջջային նորագոյացության (բջջի աճը, քաղց-
կեղը արգելակող, զսպող) պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար.
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դաս 16. տպագրական արտադրանք, 
գրե  նական պիտույքներ. ուսումնական նյու-
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացի սար-
քավորումներից).

դաս 41. դաստիարակություն, կրթական 
(ուսումն ական) և ուսուցողական գործընթացի 
ապահովում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յություններ և դրանց վերաբերող հետա-
զոտություններ և նախագծեր.

դաս 44. դեղագործական ծառայություններ. 
դեղագործական խորհրդատվություններ և հե-
տա զոտման (ախտորոշման) ծառայություն-
ներ. բժշկական խնամքի (բուժական) ծառայու-
թյուններ:
(740) Ա. Թումանյան

____________________

(210) 20101056 (111) 16975
(220) 16.07.2010 (151) 16.05.2011
 (181) 16.07.2020
(730) Աստելլաս Դոյչլանդ Գմբհ, DE
(442) 05.11.2010
(540)

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժա-

կան և հիգիենիկ (սանիտարական) պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների հա-
մար. դեղագործական պատրաստուկներ, 
որոնք մատչելի են միայն դեղատոմսով, այն 
է. ցիտոստատիկ (բջջային նորագոյացության 
(բջջի աճը, քաղցկեղը արգելակող, զսպող) 
պատ րաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 16. տպագրական արտադրանք, 
գրենական պիտույքներ. ուսումնական նյու-
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացի սար-
քավորումներից).

դաս 41. դաստիարակություն, կրթական 
(ուսումնական) և ուսուցողական գործընթացի 
ապահովում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և դրանց վերաբերող հետա-
զոտություններ և նախագծեր.

դաս 44. դեղագործական ծառայություն-
ներ. դեղագործական խորհրդատվություններ 
և հե տա զոտման (ախտորոշման) ծառայություն-
ներ. բժշկական խնամքի (բուժական) ծառա յու-
թյուններ:
(740) Ա. Թումանյան

____________________

(210) 20101136 (111) 16976
(220) 30.07.2010 (151) 16.05.2011
 (181) 30.07.2020
(730) Աստելլաս Ֆարմա Յուրըփ Բ.Վ., NL
(442) 05.11.2010
(540)

(511) (510)
դաս 5. մարդկանց օգտագործման համար 

դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր 
ուրոլոգիական խանգարումների համար։
(740) Ա. Թումանյան

____________________

(210) 20101137 (111) 16977
(220) 30.07.2010 (151) 16.05.2011
 (181) 30.07.2020
(730) Աստելլաս Ֆարմա Յուրըփ Բ.Վ., NL
(442) 05.11.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, վար-
դագույն, մուգ և բաց մոխրագույն գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 5. մարդկանց օգտագործման համար 

դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր 
ուրոլոգիական խանգարումների համար։
(740) Ա. Թումանյան

____________________

(210) 20101651 (111) 16978
(220) 12.11.2010 (151) 16.05.2011
 (181) 12.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
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(540)

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
պանիրներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101738 (111) 16979
(220) 26.11.2010 (151) 16.05.2011
 (181) 26.11.2020
(730) «Ինլոբբի» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 

49, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(526) «HOTEL BOOKING» արտահայտություն 
և «CONCIERGE» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

____________________

(210) 20101896 (111) 16980
(220) 22.12.2010 (151) 16.05.2011
 (181) 22.12.2020
(730) «ԱՄԻ նովոստի Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան, 

Փավստոս Բյուզանդի 1/3, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(511) (510)
դաս 38. լրատվական ծառայություն։ 

____________________

(210) 20101905 (111) 16981
(220) 23.12.2010 (151) 16.05.2011
 (181) 23.12.2020
(730) «Մաստերկոմպ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 

2, բն. 33, AM
(442) 07.02.2011
(540)

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

քավորումների տեղակայում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում։ 

____________________

(210) 20100379 (111) 16982
(220) 18.03.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 18.03.2020
(730) Սեյվրգլասս, FR
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(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) (510)

դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային կամ 
խոհանոցային օգտագործման համար, ապակյա 
շշեր, գնդաձև ապակյա տարաներ, ապակյա 
անոթներ խմելու համար. ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100380 (111) 16983
(220) 18.03.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 18.03.2020
(730) Սեյվրգլասս, FR
(540)

(554) Ծավալային նշան

(511) (510)
դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային կամ 

խոհանոցային օգտագործման համար, ապակյա 
շշեր, գնդաձև ապակյա տարաներ, ապակյա 
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101192 (111) 16984
(220) 17.08.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 17.08.2020
(730) Քյումմինս Ինք., ըն Ինդիանա քորփո-

րեյշն, US
(442) 05.11.2010
(540)

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

(511) (510)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ ներ 

(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). դիզե-
լային և գազօլինով (չզտված բենզին) շարժման 
մեջ դրվող ներքին այրման շարժիչներ և դրանց 
մասեր. ներքին այրման շարժիչներ և դրանց 
մասեր. հոսանքի գեներատորներ. էլեկտրական 
գեներատորներ և դրանց մասեր. կցորդիչներ, 
միացքներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ինկուբատորներ ձվերի 
համար.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցա-
մաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ, բացառությամբ դողերի. շարժիչներ 
տրանսպորտային միջոցների հա մար և դրանց 
մասեր՝ տրանսպորտային միջոց ներում և 
տրանսպորտային շարժիչներում օգտագործելու 
համար:
(740) Է. Նահապետյան

____________________
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(210) 20101610 (111) 16985
(220) 09.11.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 09.11.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 22.12.2010
(540)

(511) (510)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101611 (111) 16986
(220) 09.11.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 09.11.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 22.12.2010
(540)

(511) (510)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101612 (111) 16987
(220) 09.11.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 09.11.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 22.12.2010
(540)

(511) (510)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101613 (111) 16988
(220) 09.11.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 09.11.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 22.12.2010
(540)

(511) (510)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101614 (111) 16989
(220) 09.11.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 09.11.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 22.12.2010
(540)

(511) (510)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101630 (111) 16990
(220) 11.11.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 11.11.2020
(730) «Սթար Դիվայդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

25/14, բն. 14, AM
(442) 21.01.2011
(540)
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(526) Բացի «ՍԹԱՐ» բառից մնացած բոլոր 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, բաց և մուգ 
շագանակագույն, դարչնագույն և դեղին 
գունային համակցությամբ:

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

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ։ 
____________________

(210) 20101681 (111) 16991
(220) 16.11.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 16.11.2020
(730) ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփորեյթիդ, 

Դելավերի նահանգ, US
442) 21.01.2011
(540)

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրություն, ֆինան-

սական գործունեություն, դրամավարկային 
գործառնություններ. ֆինանսական ծառա յու-
թյուններ. բանկային և վարկային գործառ նու-
թյուններ. վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, 
վճարաքարտերի և կուտակված գումարով կան-
խավճարային քարտերի միջոցով սպասարկ-
ման ծառայություններ. բանկային, վճարային, 
վարկային, դեբետային, դրամահավաքային, 
դրամավճարային ծառայություններ և պահա-
պանվող արժեքներին մուտքի տրամադրման 
ծառայություններ. հաշիվների և մուրհակների 
վճարման ծառայություններ. վարկաքարտե-
րով, հաշվեքարտերով, վճարաքարտերով, 
կանխավճարված քարտերով և կուտակված 
գումարով քարտերով սպասարկման ծառա-
յություններ. վճարագրերի իսկության ստու-
գում և վճարագրերի մարման ծառայություններ. 
ավտոմատացված դրամամեքենաների (բան-
կոմատների) ծառայություններ. ֆինանսական 
գործարքների մշակում, ինչպես օնլայն ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների բազաների կամ 
հեռահաղորդակցական միջոցներով, այնպես 
էլ առևտրի վայրերում. քարտատերերի կողմից 
ավտոմատացված դրամամեքենաների միջոցով 
իրակականացված ֆինանսական գործարքների 
մշակում. ավտոմատացված դրամամեքենաների 

միջոցով քարտատերերին հաշվեկշռի մասին 
տվյալների, ավանդների և հաշվից գումար ների 
տրամադրում. հաշիվների վճարման և իրա-
վազորության ստուգման  ծառայություններ. 
ճանապարհորդների ապահովագրում. ճանա-
պարհորդային վճարագրերի և կտրոնների 
թողար կում և մարում. վճարողների իրա վա սու -
թյան հաստատման ծառայություններ. ֆի նա-
նսական տեղեկատվության ստուգում. ֆի նան-
սական տեղակատվության կոդավորում և ապա-
կոդավորում. ֆինանսական փաստաթղթերի 
վարում. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգում 
և տարադրամի փոխանակում. ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում ինտերնետի և հա-
մակարգչային այլ ցանցերի միջոցով. հեռավոր 
փոխանցումների ծառայություններ. կուտակված 
գումարով էլեկտրոնային դրամային ֆոնդերի 
սպա սարկման ծառայություններ. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամական 
միջոց ների և տարադրամի փոխանցման ծա-
ռա յություններ, էլեկտրոնային վճարումների 
ծառայություններ, կանխավճարային հեռա-
խոսային քարտերով սպասարկման ծառա-
յություններ, կանխիկ դրամական վճարումների 
ծառայություններ, կատարվող գործարքների 
իրա վազորության ստուգում և հաշիվների վճար-
ման ծառայություններ. ռադիոհաճախական նույ-
նա կանացման սարքերի (տրանսպոնդերների) 
միջոցով տրամադրվող դեբետային և վարկային 
ծառայություններ. կապի և հեռահաղորդակցա-
կան սարքերի միջոցով տրամադրվող դեբե  տա-
յին և վարկային ծառայություններ. վճարագրերի 
ստուգման ծառայություններ. ճանապարհոր-
դային վճարագրերի և կտրոնների թողարկ-
ման և մարման վերաբերյալ ծառայություններ. 
մանրածախ առևտրին աջակցող ֆինանսա-
կան ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
շար  ժական հեռահաղորդակցական միջոցնե-
րով, ներառյալ անլար սարքերի միջոցներով 
վճարման ծառայություններ. մանրածախ առև-
տրին աջակցող օնլայն ֆինանսական ծառա-
յություններ, որոնք տրամադրվում են ցանցի 
միջոցով կամ էլեկտրոնային ձևով թվայ նաց-
ված տեղեկատվություն օգտագործող այլ էլեկ-
տրոնային միջոցներով. դրամական միջոց-
ների փոխանցման ծառայություններ, մաս-
նավորապես՝ դրամական միջոցների, այդ թվում 
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էլեկտրոնային դրամական միջոցների անվտանգ 
փոխանցում համակարգչային ցանցի միջոցով, 
որտեղ մուտքն ապահովվում է բանական 
քարտերի միջոցով. ցանցային կայքի միջոցով 
տրամադրվող հաշիվների վճարման ծառա-
յություններ. օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
բանկային ծառայություններ. հեռախոսով տրա-
մադրվող ֆինանսական ծառայություններ՝ գլո-
բալ համակարգչային ցանցի կամ ինտերնետի 
միջոցով. գլոբալ համակարգչային ցանցի կամ 
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող ֆինանսա-
կան ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապ-
ված ծառայություններ. մասնավոր անշարժ գույքի 
հետ կապված ծառայություններ. անշարժ գույքի 
ապահովագրում. սեփականատերերի համար 
ապահովագրում. սեփականությանը վերա-
բերող ապահովագրական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված ֆինանսավորման 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
միջնորդային ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գնահատում և գնի որոշում. անշարժ 
գույքի գործակալությունների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի կառավարման հետ կապված 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
ֆինանսական գործարքների կառավարում. 
անշարժ գույքի հետ կապված հիփոթեկային 
վարկերի և փոխառությունների տրամադրում. 
անշարժ գույքի կառուցման, վերանորոգման 
և սպասարկման հետ կապված ֆինանսական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի բնագավառում 
ֆինանսական միջնորդական ծառայություններ. 
մասնավոր անշարժ գույքին և շինություններին 
վերաբերող ֆինանսական ծառայություններ. ան-
շարժ գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. փոխառու-
թյան պայմանագրերի կազմում՝ անշարժ գույքի 
գրավադրմամբ. անշարժ գույքի համատեղ 
սեփականության կազմակերպում. անշարժ 
գույքի ձեռք բերման համար ֆինանսական 
միջոցների տրամադրման կազմակերպում. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման և անշարժ գույքի 
մեջ արտադրամիջոցների ներդրումների հետ 
կապված աջակցություն. արտադրամիջոց-
ների ներդրում անշարժ գույքի մեջ. ներդրման 
ծառայություններ առևտրային սեփականության 
բնագավառում. սեփականության ձեռք բերման 
վերաբերյալ ֆինանսական ծառայություններ. 
սեփականության վաճառքին վերաբերող ֆինան-

սական ծառայություններ. սեփականության 
բացառիկ իրավունքով անշարժ գույքի և հողի 
ֆինանսական գնահատում. վարձակալված 
սեփականության ֆինանսական գնահատում. 
անշարժ գույքի վարձույթի կազմակերպում. 
անշարժ գույքի վարձակալության կազմակեր-
պում. սեփականությունը վարձակալության 
հանձ նելու ծառայություններ. անշարժ գույքը 
վարձակալության հանձնելու ծառայություն-
ներ. սեփական գույքի վարձակալություն. ան-
շարժ գույքի գործարքներին վերաբերող գույքի 
կառավարման ծառայություններ. սեփա կա-
նության գնահատում. սեփականության օբյեկտ-

ների արժեթղթերի փաթեթի կառավարում. սե-
փա կանության կառավարում. անշարժ գույքի 
սեփականության վերաբերյալ խորհրդատվական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի գնահատման 
վե րաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ. 
բաժնետիրության անշարժ գույքի վերաբերյալ 
խորհրդատվական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վերաբերյալ համակարգչայնացված տեղե-
կատվական ծառայություններ. անշարժ գույքի 
վերաբերյալ խորհրդակցական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. անշարժ գույքի շուկայի վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում. ան-
շարժ գույքի ձեռք բերման վերաբերյալ հետա-
զոտություններ. անշարժ գույքի աճուրդի վերա-
բերյալ հետազոտություններ: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101706 (111) 16992
(220) 23.11.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 23.11.2020
(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 22.12.2010
(540)

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

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20101733 (111) 16993
(220) 25.11.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 25.11.2020
(730) «Նեկտար» Արտադրական կոոպերատիվ, 

Երևան, Շիրակի փ., 4–րդ նրբ., շենք 5, բն. 
1, AM

(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, մոխրագույն, 
երկնագույն, դարչնագույն և սև գունային 
համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 5. դեղամիջոցներ, բիոհավելումներ, 

դեղագործական պատրաստուկներ։ 
____________________

(210) 20101753 (111) 16994
(220) 29.11.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 29.11.2020
(730) Թագուհի Թովմասյան, Երևան, ՀԱԹ. Բ–

2 թաղամաս, Անդրանիկի 123 շենք, բն 36, 
AM

(442) 22.12.2010 
(540)

(511) (510)
դաս 16. թերթ.

դաս 41. հրատարակչություն։  
____________________

(210) 20101784 (111) 16995
(220) 03.12.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 03.12.2020
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(442) 22.12.2010

(540)

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

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

____________________

(210) 20101811 (111) 16996
(220) 13.12.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 13.12.2020
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) (510)

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։ (740) 

____________________

(210) 20101839 (111) 16997
(220) 16.12.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 16.12.2020
(730) Վիֆոր (Ինթրնեյշնլ) ԱՋ /Լթդ/Ինք/, CH
(442) 07.02.2011
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(540)

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

և հիգիենիկ պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101884 (111) 16998
(220) 20.12.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 20.12.2020
(730) Տորունսկիե Զակլադի Մատերիալով 

Օպատրունկովիչ, Սպոլկա Ակցիջնա, PL
(442) 07.02.2011
(540)

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

(511) (510)
դաս 5. հիգիենիկ անձեռոցիկներ, հիգիենիկ 

տակդիրներ, դաշտանային տամպոններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101898 (111) 16999
(220) 22.12.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 22.12.2020
(730) «Կասանդրա թուրս» ՍՊԸ, Երևան, Դ. 

Դեմիրճյանի փ., 12–14շ., բն. 19, AM
(442) 07.02.2011
(540)

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

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

գործառնություններ.
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-

մա կերպում, տուրիզմ։
____________________

(210) 20101927 (111) 17000
(220) 24.12.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 24.12.2020
(730) «Վիլլամո» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, Նալբանդյան 

2–րդ նրբ., տուն 13, AM
(442) 07.02.2011
(540)

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

(511) (510)
դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր և 

դրանցից պատրաստված դռներ և այլ կառուց-
վածքներ.

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

____________________

(210) 20101943 (111) 17001
(220) 29.12.2010 (151) 23.05.2011
 (181) 29.12.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
կապույտ, սպիտակ, բաց և մուգ կարմիր, 
բրոնզագույն գունային համակցությամբ:
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(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

____________________

(210) 20110075 (111) 17002
(220) 31.01.2011 (151) 23.05.2011
 (181) 31.01.2021
(730) «Կնյազյան ընդ փարթնրս» ՓԲԸ, Երևան, 

Վ. Համբարձումյան 16, բն. 52, АМ
(442) 23.02.2011
(540)

(511) (510)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ։ 

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110091 (111) 17003
(220) 02.02.2011 (151) 23.05.2011
 (181) 02.02.2021
(730) Դավիթ Մալոյան, Երևան, Սիսակյան 10, 

բն. 44, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(511) (510)
դաս 16. ամսագիր: 

____________________

(210) 20100428 (111) 17004
(220) 25.03.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 25.03.2020
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշեստվո 

«Բելայա բերյոզկա», RU

(540)

(511) (510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. 

ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. 
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալ-
կո հոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդու-
րիչ) ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշիճու կա-
յին հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. կաթնա 
- նշային ըմպելիքներ. մրգերի նեկտար  ներ 
պտղա  մսով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ գա-
զա վորված ըմպելիքներ պատրաստելու հա-
մար. պատատուկ (բաղեղ) (ոչ ալկոհոլային ըմ-
պե լիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. տո մատի 
հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի հյու թեր. 
մրգահյութեր. բաղադրություններ գա զա վորված 
ջուր պատրաստելու համար. բաղա դրություններ 
լիկյորներ պատրաստելու համար. բաղա-
դրություններ հանքային ջուր պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ ըմպելիքներ պատ-
րաստելու համար. քաղցրահյութեր (քաղ-
ցուներ). խաղողահյութ. գարեջրի քաղցրահյութ 
(քաղցու). ածիկի քաղցրահյութ (քաղցու). հա-
բեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
մրգային էքստրակտներ (մզվածքներ). գայլուկի 
(հմուլի) էքստրակտներ գարեջուր պատրաստելու 
համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար.

դաս 33. ապերիտիվներ. արաք (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. գինի 
խա ղողի չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի. 
ջին. դիժեստիվներ. կոկտեյլներ. լիկյորներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգեր պարու-
նակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. թորման միջոցով ստացված ըմպե-
լիքներ. մեղրի ըմպելիք. դաղձի (անանուխի) 
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. ռոմ. սակե. խնձոր-
օղիներ. բրնձի սպիրտ. սպիրտային էքս տրակտ-
ներ. սպիրտային մրգային էքստրակտներ. 
սպիրտային էսենցիաներ (բնահյութեր)։ 
740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20100540 (111) 17005
(220) 08.04.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 08.04.2020
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշեստվո 

«Բելայա բերյոզկա», RU
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա-

պույտ, սպիտակ, կանաչ, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. տպագիր արտադրանք, պիտակներ 

(բացառությամբ գործվածների).
դաս 21. մեծ շշեր, կենցաղային կամ 

խոհանոցային տարողություններ, ապակե տարո-
ղություններ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. 
ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. 
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկո-
հոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ) 

ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային 
հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. կաթնա - 
նշային ըմպելիք. մրգերի նեկտարներ պտղամսով. 
օր շադ. գարեջուր. փոշիներ գազավորված ըմ-
պելիքներ պատրաստելու համար. պատատուկ 
(բաղեղ) (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). օշարակներ 
լիմոնադ ների համար. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարե-
ղենի հյութեր. մրգահյութեր. բաղադրություն-
ներ գա զա վորված ջուր պատրաստելու համար. 
բաղա դրություններ լիկյորներ պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ ըմ-
պե  լիքներ պատրաստելու համար. քաղցրա-
հյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ. գարեջրի 
քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի քաղցրահյութ 
(քաղցու). հաբեր գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային մրգային էքստրակտներ (մզվածք-
ներ). գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ գարեջուր 
պատրաստելու համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.

դաս 33. ապերիտիվներ. արաք (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. գինի 
խաղողի չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի. ջին. 
դիժեստիվներ. կոկտեյլներ. լիկյորներ. ալկո-
հոլային ըմպելիքներ. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպե-
լիքներ. թորման միջոցով ստացված ըմպելիք-
ներ. մեղրի ըմպելիք. դաղձի (անանուխի) թրմօղի. 
դառը թրմօղիներ. ռոմ. սակե. խնձորօղիներ. 
բրնձի սպիրտ. սպիրտային էքստրակտներ. 
սպիր տային մրգային էքստրակտներ. սպիրտային 
էսեն ցիաներ (բնահյութեր)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101044 (111) 17006
(220) 14.07.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 14.07.2020
(730) Լաբորատորիե ՀՐԱ – ՖԱՐՄԱ, FR
(442) 05.11.2010
(540)
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(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա կան 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ ներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 
դեղային պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
հիգիենիկ բանդաժներ, կանացի հիգիենիկ 
վար տիքներ, հիգիենիկ անձեռոցիկներ, հիգիե-
նիկ բարձիկներ. քիմիական պատրաստուկ ներ 
բժշկական (բուժական) կամ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղաբույսեր. խոտային 
թեյեր բժշկական նպատակների համար. 
միջոց ներ մակաբույծներին ոչնչացնելու հա-
մար. շաքար բժշկական նպատակների հա-
մար. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամ նաբուժական նպատակների համար. 
հակա բեղմնավորիչներ, արագ ազդող հակա-
բեղմնավորիչներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101045 (111) 17007
(220) 14.07.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 14.07.2020
(730) Լաբորատորիե ՀՐԱ – ՖԱՐՄԱ, FR
(442) 05.11.2010
(540)

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն ներ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդ ներ. 
դեղային պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
հի գիենիկ բանդաժներ, կանացի հիգիենիկ 
վար տիքներ, հիգիենիկ անձեռոցիկներ, հիգիե-

նիկ բարձիկներ. քիմիական պատրաստուկ ներ 
բժշկական (բուժական) կամ դեղագործական 
նպա տակների համար. դեղաբույսեր. խո տա-
յին թե յեր բժշկական նպատակների համար. 
միջոց ներ մակաբույծներին ոչնչացնելու հա-
մար. շաքար բժշկական նպատակ ների հա-
մար. ազնիվ մետաղների համահալ վածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հակաբեղմնավորիչներ, արագ ազդող հակա-
բեղմն ավորիչներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101064 (111) 17008
(220) 17.07.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 17.07.2020
(730) Լաբորատորիե ՀՐԱ – ՖԱՐՄԱ, FR
(442) 05.11.2010
(310) 10/3731956   (320) 20.04.2010   (330) FR
(540)

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյու թեր բուժական նպատակների հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն  երի ծեփապատ ճեն ներ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոց ներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչաց ման պատրաստուկներ. 
ֆուն գիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղային պատ-
րաս տուկներ լոգանքի համար. հիգիենիկ բան-
դաժներ, կանացի հիգիենիկ վարտիքներ, հի-
գիե նիկ անձեռոցիկներ, հիգիենիկ բարձիկներ. 
քիմիական պատրաստուկներ բժշկական (բուժա-
կան) կամ դեղագործական նպատակների հա-
մար. դեղաբույսեր. խոտային թեյեր բժշկական 
նպատակների համար. միջոցներ մակաբույծ-
ներին ոչնչացնելու համար. շաքար բժշկական 
նպատակների համար. ազնիվ մետաղների համա-
հալվածքներ ատամնաբուժական նպատակների 
համար. հակաբեղմնավորիչներ, արագ ազդող 
հակաբեղմնավորիչներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20101070 (111) 17009
(220) 20.07.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 20.07.2020
(730) Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US
(442) 06.09.2010
(540)

(526) «THE ORIGINAL» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, դարչ-
նագույն, մուգ շագանակագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. սրճային, թեյի, շոկոլադային կամ 

վանիլային ըմպելիքներ և դրանց պատրաստման 
համար խառնուրդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101120 (111) 17010
(220) 28.07.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 28.07.2020
(730) «Առաքել ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 

138/2, AM
(442) 06.09.2010
(540)

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

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

դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20101245 (111) 17011
(220) 31.08.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 31.08.2020
(730) Նիըուիզ Գեյմս. Քո., ԼԹԴ ընկերություն, KR
(442) 07.12.2010
(310) 201002844   (320) 01.03.2010   (330) UA
(540)

(511) (510)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային ար-

տադրանք, այսինքն` բեռնավորելի համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք ինտեր-
ակտիվ իրական ժամանակում աշխատող 
համակարգչային խաղեր և տեսախաղեր խա-
ղալու համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք երաժշտություն, հնչյունագրեր և 
տեսագրեր բեռնավորելիս օգտագործելու հա-
մար. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք երաժշտության, տեսաֆիլմերի և զվար-
ճությունների արդյունաբերության վերա բեր  յալ 
իրական ժամանակում նամակագրության ծա-
ռայություններ և իրական ժամանակում էլեկ-
տրոնային հայտարարությունների տախտակ-
ներ ապահովելիս օգտագործելու համար. 
երաժշ տական ձայնագրություններ. երաժշտա-
կան տեսագրություններ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք երաժշտության և զվար-
ճու թյունների հետ կապված ձայնային, տեսողա-
կան, տեքստային և տեղեկատվության զանա-
զան միջոցներ օգտագործող բովանդակու-
թյան հեղինակային մշակման, բեռնավորման, 
հաղորդ ման, ընդունման, խմբագրման, ար-
տա զատման, ծածկագրման, վերծան ման, 
ծրագրավորման, վերարտադրության, պահ-
պանման և կազմակերպման ընթացքում օգտա-
գործելու համար. համակարգչային տվ յալ-
ների հիմնապաշարներ. գրառված տեսքով 
համա կարգչային տվյալներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների հավաքման 
և կառավարման համար. էլեկտրոնային գրքեր, 
պարբերագրեր և թերթեր.

դաս 41. զվարճություններին վերաբերող 
ծառայություններ, այսինքն` ոչ բեռնավորելի 
ինտերակտիվ իրական ժամանակում աշ-
խա տող համակարգչային և տեսողական 
խա ղերի ապահովում համաշխարհային հա-
մակարգչային ցանցի միջոցով խաղալու հա-
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մար. զվարճություններին վերաբերող ծառա-
յություններ, այսինքն` ինտերակտիվ իրական 
ժամանակում աշխատող զվարճության մի-
ջոց ների ապահովում, օգտագործողներին 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով ձայնային, տեսողական, տեքստային և 
տեղեկատվության զանազան միջոցներ օգտա-
գործող բովանդակություն, ներառյալ` երաժշ-
տություն, համերգներ, տեսաֆիլմեր, ռա դիո, 
հեռուս տատեսային, սպորտային նորություն-
ներ, խաղեր, համակարգչային և տեսողական 
խաղեր, մշակութային իրադարձություններ և 
զվարճությանը վերաբերող այլ ծրագրեր բեռ-
նավորելու հնարավորություն տալու համար. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցում 
զվարճության և երաժշտության ընթացիկ 
ծրա   գրա վորման ապահովում. զվարճություն-
ներին վերաբերող ծառայություններ, այսինքն` 
տեղեկատվության զանազան միջոցներ օգտա -
գործող բովանդակության, այսինքն` երաժշ-
տության, համերգների, տեսաֆիլմերի, ռա-
դիո, հեռուստատեսային, զվարճալի և սպոր-
տային նորությունների, սպորտային իրա-
դարձությունների, խաղերի, համակարգչային 
և տեսողական խաղերի, մշակութային իրադար-
ձությունների և զվարճությանը վերաբերող 
այլ ծրագրերի ապահովում հաղորդակցական 
ցանցեր, կամ էլեկտրոնային, կամ հաղոր-
դակ ցական ապարատային միջոցներ օգտա-
գործողներին. ոչ բեռնավորելի իրական ժա-
մա  նակում աշխատող հրապարակումներ. 
ուսուց  մանը և զվարճություններին վերա բերող 
ծառայություններ ինտերնետով կամ այլ հաղոր-
դակցական ցանցերով էլեկտրոնային տեսա-
լսողական տեղեկատվության միջոցներ կամ 
տեղեկատվություն ապահովելու համար։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20101514 (111) 17012
(220) 26.10.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 26.10.2020
(730) «Արտաշատ-Վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Մխչյան, AM
(442) 07.02.2011

(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) (510)

դաս 21. ապակե շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20101515 (111) 17013
(220) 26.10.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 26.10.2020
(730) «Արտաշատ-Վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Մխչյան, AM
(442) 07.02.2011
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(511) (510)

դաս 21. ապակե շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20101598 (111) 17014
(220) 05.11.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 05.11.2020
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, AM
(442) 07.12.2010
(540)

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

____________________

(210) 20101708 (111) 17015
(220) 24.11.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 24.11.2020
(730) «Թալգրիգ» ՍՊԸ, Վանաձոր, Աղայան 26, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(526) Բացի «IMPERIA» բառից և «ՊԱՏՐԱՏՎԱԾ Է 
ՍԻՐՈՎ» արտահայտությունից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

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

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

____________________

(210) 20101771 (111) 17016
(220) 01.12.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 01.12.2020
(730) «Օխա» ՍՊԸ, Կոտայք, Զովունի, տուն 22, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(511) (510)
դաս 35. ֆիզիկական և իրավաբանական 

ան ձանց հարկային և հաշվապահական հաշ վա-
ռում. ընդհանուր տնտեսական գործունեության 
խորհրդատվություն.

դաս 45. ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց իրավաբանական ծառայությունների 
մատուցում։ 

____________________

(210) 20101840 (111) 17017
(220) 16.12.2010 (151) 30.05.2011
 (181) 16.12.2020
(730) Աշոտ Նուրիջանյան, Երևան, Թափաբաշի 

3ա, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(526) «Արմյանսկի կոնյակ» (ռուս.) արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշա գա-
նակագույն, բաց դեղին, ոսկեգույն և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:

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

____________________

(210) 20110004 (111) 17018
(220) 11.01.2011 (151) 30.05.2011
 (181) 11.01.2021
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(730) Դավիթ Իշխանյան, Երևան, Ա. Տիգրանյան 
3 շենք, բն. 67, AM

(442) 23.02.2011
(540)

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։

____________________

(210) 20110041 (111) 17019
(220) 19.01.2011 (151) 30.05.2011
 (181) 19.01.2021
(730) «Լեգիոն պարիսպ» ՍՊԸ, Երևան, Սունդուկ-

յան 1, բն. 59, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(511) (510)
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս-

բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մաս-
նակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծ-
ման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա 
ճկուն խողովակներ.բացառությամբ ոչ մետաղյա 
պրոֆիլավորված խողովակների և դրանց միա-
ցումների, ջրի դատարկման ջրորդանների, ջրի 
և կեղտաջրի դատարկման սիֆոնների, անձրևա-
ջրերի ջրուղիների, կեղտաջրերի և անձրևաջրերի 
ջրուղիների համար ցանցերի։

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

____________________

(210) 20110044 (111) 17020
(220) 19.01.2011 (151) 30.05.2011
 (181) 19.01.2021
(730) Հաբեթ Արաբյան, Երևան, Ա. Խաչատրյան 

22ա, բն. 1, AM
(442) 23.02.2011
(540)

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

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20110048 (111) 17021
(220) 20.01.2011 (151) 30.05.2011
 (181) 20.01.2021
(730) «Ալիշան» ՍՊԸ, Մասիս, Գործարանային 

7, AM
(442) 23.02.2011
(540)

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

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ-
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր 
և ճարպեր.

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

____________________

(210) 20110106 (111) 17022
(220) 04.02.2011 (151) 30.05.2011
 (181) 04.02.2021
(730) «Գոլդեն Փելիս» հյուրանոց» ՍՊԸ, Երևան, 

Ազատության 2/2, AM
(442) 23.02.2011
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(540) (591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն և կա-
պույտ գունային համակցությամբ:

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

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 6123  03.05.2021  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 6189  14.06.2021  «Վերածնունդ-Հայրապետյան» ՍՊԸ, Երևան, 

      Գր. Լուսավորչի 7, AM

 6190  14.06.2021  «Վերածնունդ-Հայրապետյան» ՍՊԸ,  Երևան,

      Գր. Լուսավորչի 7, AM

 6387  22.02.2021  Ռեքորդատի Այըրլենդ Լիմիթիդ, IE

 6476  15.05.2021  Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

 6477  15.05.2021  Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

 6508  20.06.2021  Վայեթ ԼԼՔ, US

 6572  11.05.2021  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 6575  11.05.2021  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 6576  11.05.2021  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 6577  11.05.2021  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 6579  11.05.2021  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 6581  11.05.2021  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 6582  11.05.2021  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 6583  11.05.2021  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 6590  11.05.2021  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 6598  15.06.2021  «Գայ-Լուս» Արտադրական կոոպերատիվ, Երևան, Վ. 

      Զեյթուն, Կամարակի 2-րդ նրբ., 36 տուն, AM

 6622  03.05.2021  «Սեդրակ և Տիգրան» ՍՊԸ, Տաշիր, Գետափնյա 134, AM

 6625  20.11.2021  Անհատ ձեռնարկատեր Էրիկ Մալխասյան, ք. Երևան,

      Դավիթ Բեկի փ. տ. 1, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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 6656  30.04.2021  Զենտիվա, ա.ս., SK

 6658  30.04.2021  Զենտիվա, ա.ս., SK

 6659  30.04.2021  Զենտիվա, ա.ս., SK

 6698  30.03.2021  Նեք Քորփորեյշն, JP

 6716  07.09.2021  Չըրչ ընդ Դուայթ Քո., Ինք., US

 6799  17.08.2021  Բարել Հոլդինգզ Լիմիթիդ, CY

 6800  17.08.2021  Բարել Հոլդինգզ Լիմիթիդ, CY

 6827  01.10.2021  Կոկա-Կոլա Հելինիք Բոթլինգ Քամփնի Ս. Ա., GR

 6892  22.03.2021  Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

 6951  15.08.202  Դը ՓԲՆ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 7055  27.04.2021  Դալըր Ռենթ Ը Քար, Ինք., US

 14423  15.06.2021  Թայմեքս Նեդերլենդ Բ.Վ.,  NL
 

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01C 7/00 2524 A

A01F 25/00  2527 A

A23B 7/00 2527 A

A61B 17/00 2525 A

A61K 31/00 2526 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A63H 33/00 247 U

E01C 1/00 248 U

E01D 1/00 248 U

E02B 15/00 249 U

B32B 33/00 2530 A

B32B 33/00 2531 A

B65D 85/00 2527 A

C07D 307/00  2528 A

C07D 307/26 2528 A

C11B 1/00 2529 A

C23C 14/00 2530 A

C23C 14/00 2531 A

      09-01    253  S
       11-01    254  S
       11-01    255  S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

C30B 23/00 2530 A

C30B 23/00 2531 A

F04B 1/00 2532 A 

F04B 27/00 2532 A 

F27D 11/00 2533 A

G02F 1/00 2534 A

H04B 7/00 2535 A

H04W 88/00 2535 A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ



58

ՄԱՍ 1
 

58

№ 6 
27 .06 . 20 1 1

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 1040
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
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
Գործողության ժամկետը       30.04.2013
Գործողության տարածքը      Հայաստանի
                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                      04.05.2011
_____________________

Գրանցում No  1041
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1692, 1853, 3814, 3815, 
3816, 3817, 3818, 13616, 13617, 13618, 13619

73 (1) Լիցենզատու   Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի
H.J. HEINZ COMPANY, One PPG Place, Suite 3100, 
Pittsburgh, PA, 15222, USA, US

73 (2) Լիցենզառու   «ՓՓՔ» Լթդ.
PPK LTD, 1, blg. 2, ul. Arsenalnaya, the City of Saint-
Petersburg, 195009, the Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ 
Գործողության ժամկետը      08.12.2020
Գործողության տարածքը      Հայաստանի
                                                Հանրապետություն

Գրանցված է                      04.05.2011
_____________________

Գրանցում No 1042
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7055

73 (1) Իրավատեր   ԴիԹիՋի Օփերեյշնզ, Ինք.
DTG OPERATIONS, INC., 5330 E. 31 st. Street Tulsa, 
Oklahoma 74135, USA, US

 73 (2) Իրավունքներն ստացող Դալըր Ռենթ Ը 
Քար, Ինք.

 DOLLAR RENT A CAR, INC., 5330 E. 31st Street, 
Tulsa, Oklahoma 74153-0985, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                Հանրապետություն

Գրանցված է                       11.05.2011
_____________________

Գրանցում No     1043
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  6946
73 (1) Իրավատեր  Փֆայզեր Այրլենդ Ֆարմա-
սյութիքլզ
PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, Pottery 
Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, Ireland, IE

 73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փֆայզեր Այրլենդ 
Ֆարմասյութիքլզ, ը փրայվիթ անլիմիթիդ  
լայըբիլիթի քամփնի

PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, a private 
unlimited liability company, Operations Support 
Group, Ringaskiddy, County  Cork, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                Հանրապետություն

Գրանցված է                          13.05.2011
_____________________

Գրանցում No     1044
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6737



59

ՄԱՍ 1
 

59

№ 6 
27 .06 . 20 1 1

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

73 (1) Իրավատեր  Պերնո Ռիկար Ս.Ա.
PERNOD RICARD S.A., 12 place des Etats-Unis, 
75016 Paris-France, FR

 73 (2) Իրավունքներն ստացող Ագրոս Հոլդինգ 
Ս.Ա.

AGROS HOLDING S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 
Warsaw, Poland, PL
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                Հանրապետություն

Գրանցված է                      19.05.2011
_____________________

Գրանցում No 1045
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  10261, 13976, 14269
73 (1) Իրավատեր  «Էմիլ և Ալեքսանդր» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Գայի 38/1, բն. 28, AM
 73 (2) Իրավունքներն ստացող «Օխոտնիկ» 
ՍՊԸ,  ք. Երևան, Բ. Մուրադյան 6–28, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը       Հայաստանի 
                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է                       24.05.2011
_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  2502   04.08.2010

  2094   09.10.2010

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 

Արտոնագրատիրոջ անվան, ազգանվան, հայրանվան (անվանման) եւ (կամ) 
բնակության (գտնվելու վայրի) հասցեի փոփոխության մասին

Сведения

об изменении имени, фамилии, отчества (наименования) и (или) адреса места 
проживания (местонахождения)

2008թ №3 պաշտոնական տեղեկագրի oգտակար մոդելի №143U արտոնագրի արտո-
նագրատիրոջ անվանումը  փոփոխվել է՝ Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու  
«Չասովոյ զավոդ «Նիկա»։

В официальном бюллетене  №3, 2008г. наименование  патентавладельца патента №143U 
на полезную модель изменена на Общество с ограниченной ответственностью  “Часовой 
завод “НИКА”.
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

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

(51) (2011.01)  (11) 2524 (13) A 
A01C 7/00

(21) AM20110005 (22) 27.01.2011
(71) «Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Шаварш Григорян (AM), Симон Рафаелян (AM), 
Сирануш Акопян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Сошник для разбросного посева
(57) Изобретение относится к сельскохозяйст
венному машиностроению, в частности, к 
сошникам разбросного посева. 

Сошник для разбросного посева имеет 
стреловидную лапку, прикреплённую к лапке 
трубчатую содержащую семена стойку и уста
новленный у выхода стойки разбрасыватель 
семян. У выхода разбрасывателя семян установлен 
прорезиненный металлический каток. Нижняя 
образующая катка находится в одной плоскости 
с днищем лапки. Сошник имеет подпружинен
ный скребок, установленный с возможностью 
прикосновения к поверхности катка. Скребок 
 прямоугольная, плоская, металлическая плас
тина по длине катка, верхняя часть пластины 
петлеобразно прикреплена к корпусу лапки, а 
нижняя часть прикасается к поверхности катка.

Обеспечивается равномерность разбра
сывания семян, 3 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2525 (13) A 
A61B 17/00

(21) AM20100150 (22) 17.11.2010
(71) Геворг Карамян (AM)
(72) Геворг Карамян (AM)
(73) Геворг Карамян, 2001, Ванадзор, Тигран Мец 
15, кв. 15 (AM)
(54) Компрессионно-дистракционный аппарат 
для внешнего остеосинтеза
(57) Изобретение относится к медицине, в част
ности, к ортопедии и травматологии.

Аппарат содержит две штанги, прикрепленные 
к ним стержни. Между штангами установлен узел 
сопоставления, содержащий прикрепленные 
друг к другу две лапы прямоугольной формы. 
Лапы имеют центральное отверстие, а по пери
метру одной из них выполнены отверстия. 
Лапы прикреплены или посредством элемента 
сопоставления, проходящего через централь
ные отверстия лап или посредством отверстий, 
выполненных по периметру одной из лап и 
четырех шпилек, проходящих через любые че
тыре отверстия, выполняемых по периметру 
другой лапы, соответствующих отверстиям пер
вой лапы.

Обеспечиваются надежность и устойчивость 
конструкции, возможность компрессии и дис
тракции в течение лечения, 4 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2526 (13) A 
A61K 31/00

(21) AM20110032 (22) 24.03.2011
(71) «Научнотехнологический центр органической 
и фармацевтической химии НАН РА» ГНКО (AM)
(72) Грачик Гаспарян (AM) Саак Гаспарян (AM), 
Марина Алексанян (AM), Гоар Мкртчян (AM), 
Анаит Погосян (AM) Микаел Xачатрян (AM), 
Эдгар Ширинян (AM), Тевос Гукасян (AM), Виген 
Топузян (AM)
(73) “Научнотехнологический центр органической 
и фармацевтической химии НАН РА” ГНКО, 0014, 
Ереван, Азатутян 26 (AM)
(54) Фармацевтическая композиция для 
лечения ожогов
(57) Изобретение относится к биоорганической 
химии, в частности к фармацевтической ком
позиции для лечения ожогов.

Композиция включает активное вещество – 
кристаллогидрат натриевой соли 6(1фенил
циклопентил1 карбамидо)пени цил лина  5% и 
основу – смесь консервантов (эутанол G, ланет Օ), 
гелеобразователей (кутина CPA, спан 60, твин 
60) и дистиллированной воды  95%. Компоненты 
основы взяты в соотношении, мас. %: эутанол G 



64

ՄԱՍ 1
 

64

№ 6 
27 .06 . 20 1 1

ИЗОБРЕТЕНИЯ

- 13, ланет Օ – 12, кутина CP-A - 3, спан 60 - 2, 
твин 60 – 2, вода- остальное. Фармацевтическая 
композиция приготовлена в виде мази.

Расширяется ассортимент фармацевтических 
композиций для лечения ожогов, повышается 
восстанавливающая способность композиции.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2527 (13) A 
B65D 85/00
A23B 7/00
A01F 25/00 

(21) AM20090145 (22) 27.11.2009
(71) «Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Сусанна Сардарян (AM), Элеонора Маилова 
(AM), Грач Егорян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Способ упаковки перца
(57) Изобретение относится к способам упаковки, 
в частности, к способу упаковки перца.

Перец раскладывают в полимерную тару, 
подают газ и герметизируют, при этом в качестве 
полимерной тары используют двухслойную 
тару, нижний слой которой поливинилхлорид/
полиэтиленовый поднос марки PVC/PE-LD 
толщиной 400 мкм, а верхний слой-полиамид/
полиэтиленовая пленка марки PVC/PE-LD 
толщиной 85 мкм. В качестве газа используется 
смесь кислорода и азота, при следующем 
соотношении компонентов, (мас. %):  кислород 
- 5, азот - 95.

Продлевается срок хранения перца.
_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2528 (13) A  
C07D 307/00 
C07D 307/26

(21) AM20090159 (22) 21.12.2009
(71) «Ереванский государственный университет» 
государственная некоммерческая организация (AM)
(72) Аида Аветисян (AM), Лусине Карапетян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM)

(54) Способ получения 3-(N-R)Карбамоил-
4,5,5-триметил-2,5-дигидрофуран-2-онов
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к способам получения 3-(N-
R)карбамоил-4,5,5- триметил-2,5-дигидрофуран-
2-онов, которые могут найти применение в 
медицине.

3-Гидрокси-3-метил-2-бутанон подвергают 
взаимодействию с соответстующим амидом 
циануксусной кислоты в присутствии метилата 
натрия в среде абсолютного метанола, процесс 
проводят при комнатной температуре в течение 
15 часов, метанол удаляют, остаток подкисляют 
(1 : 1) соляной кислотой до pH 1-2 и оставляют 
на 10 часов.

Упрощается способ, повышается выход 
продукта.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2529 (13) A 
C11B 1/00

(21) AM20110003 (22) 27.01.2011
(71) «Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Вардан Явруян (AM), Нарине Карапетян (AM), 
Саак Карапетян (AM), Вардан Карапетян (AM), 
Марине Аджамоглян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Способ отделения семян от виноградной 
вы жимки и линия для его осуществления
(57) Изобретение относится к переработке от-
бросов пищевой промышленности, в частности, 
к способам отделения семян из виноградной 
выжимки, являющейся остатком виноделия, 
и техническим средствам, и может быть ис-
пользовано в маслопроизводстве, в пищевой 
промышленности и в медицине.

Виноградную выжимку разрыхляют, делят на 
мелкие части и сушат потоком горячего воздуха. 
После сушки выжимку протирают, освобождают 
семена от кожуры. Смесь очищают, разделяя на 
фракции «семена» и «мусор». Семена пропускают 
через магнитный очиститель и накапливают 
в сборнике для семян, а фракцию «мусор» 
накапливают в сборнике, предназначенном для 
мусора.
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Предложена также поточная линия для 
осуществления способа.

Повышается эффективность процесса 
отделения семян из виноградной выжимки, 1 
ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2530 (13) A 
C23C 14/00
C30B 23/00
B32B 33/00

(21) AM20110026 (22) 09.03.2011
(71) «Институт физических исследований НАН 
РА» государственная неторговая организация 
(72) Ваагн Петросян (AM), Армен Кузанян (AM)
(73) “Институт физических исследований НАН 
РА” Гос. Неторговая Организация (AM)
(54) Способ получения тонких пленок
(57) Изобретение относится к способам получения 
тонких пленок, в частности к получению од-
нородных тонких пленок больших размеров 
лазерным напылением.

Согласно способу плазменным факелом через 
щель маски производят лазерное напыление 
вещества мишени на вращающуюся подложку. 
Мишень вместе с маской передвигают вдоль 
диаметра подложки так, чтобы расстояние между 
подложкой и точкой фокуса лазерного излучения 
на мишени оставалось постоянным. Напыление 
производят с помощью двух и более мишеней, 
начальные координаты которых определяют 
соответствующей формулой. Перед каждой 
мишенью устанавливают маску со щелью и 
каж дую систему мишень – маска передвигают 
вдоль диаметра подложки. В процессе лазерным 
лучом непрерывно сканируют все мишени так, 
чтобы напыление от всех мишеней начиналось 
и заканчивалось одновременно.

Ускоряется процесс напыления тонких пле-
нок больших размеров, 2 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2531 (13) A 
C23C 14/00
C30B 23/00
B32B 33/00

(21) AM20110021 (22) 28.02.2011
(71) «Институт физических исследований НАН 
РА» Государственная неторговая организация 
(72) Армен Кузанян (AM), Ваган Петросян (AM), 
Астхик Кузанян (AM)
(73) “Институт физических исследований НАН 
РА” Гос. Неторговая Организация (AM)
(54) Устройство для получения тонких пленок
(57) Изобретение относится к материаловедению 
и может быть использовано в оптическом при-
боростроении, в микроэлектронике и других 
областях высоких технологий для напыления 
пленок больших размеров с однородной толщиной 
и однородным составом.

Устройство содержит расположенные 
в камере две или более мишени, каждой из 
которых соответствуют две щели в маске, маска 
расположена в непосредственной близости от 
вращающейся подложки, на разных радиусах 
которой расположенные щели имеют форму 
изогнутого сектора. Расположение и угол рас-
крытия секторов таковы, что для любой ок-
руж ности, проведенной из центра маски сумма 
дуг, заключенных в щелях маски равна дуге 
гипотетического сектора заданного угла для ок-
ружности того же радиуса.

Увеличивается размер напыляемой пленки, 
2 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2532 (13) A 
F04B 27/00

F04B 1/00
(21) AM20110009 (22) 08.02.2011
(71) Ставрич Маркарян (AM)
(72) Ставрич Маркарян (AM)
(73) Ставрич Маркарян, 0062, Ереван, Степанян 
12, кв. 14 (AM)
(54) Роторная поршневая машина
(57) Изобретение относится к многоцилиндровым 
машинам, цилиндры которых расположены по 
окружности и их оси параллельны оси вала при-
вода.

Машина может быть использована в раз-
личных отраслях промышленности - как в 
насосном, так и в компрессорном исполнении. 
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Роторная поршневая машина содержит уста-
новленные в корпусе цилиндры с поршнями и 
ротор, связанный с приводом. Оси цилиндров 
параллельны друг другу и расположены по 
окружности. Ось ротора параллельна осям ци-
линдров и проходит через центр окружности 
их расположения. Шатуны поршней связаны 
с ротором через поперечные пальцы. Ротор 
состоит из диска и закрепленных на нем 
двух полых соосных цилиндров, причем на 
внутренней поверхности наружного цилиндра и 
на наружной поверхности внутреннего цилиндра 
имеются подобные профилированные канавки. 
Поперечные пальцы шатунов выполнены дву-
плечими, на двух их концах установлены под-
шипники, которые сидят в противолежащих 
профилированных канавках и взаимодействуют 
с их наклонными поверхностями.

Повышаются давление сжатия и произ-
водительность машины, 4 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2533 (13) A 
F27D 11/00

(21) AM20110020 (22) 24.02.2011
(71) «Государственный инженерный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Жан Давидян (AM), Паргев Манукян (AM), 
Анна Арутюнян (AM)
(73) “Государственный инженерный универси-
тет Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Канальная печь
(57) Изобретение относится к электротехнике и 
электротермии.

Канальная печь содержит наполненную 
шихтой и имеющую крышку плавильную 
ванну, индуктивный трансформатор. На одном 
из сердечников магнитопровода находится 
первичная обмотка, которая соединена с регу-
лируемым источником питания, а вторичной 
обмоткой служит, находящаяся в плавильной 
ванне шихта, причем вторичная обмотка - 
короткозамкнутый виток. Второй сердечник 
магнитопровода и часть якорей через отверстия 
в крышке погружены в ванну, с возможностью 

вертикального перемещения по отношению к 
шихте и крышке.

Упрощается конструкция плавильной ванны, 
повышается кпд печи, обеспечиается возможность 
осуществления трехфазной печи, 1 ил..

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2534 (13) A 
G02F 1/00

(21) AM20110007 (22) 31.01.2011
(71) «Ереванский государственный университет» 
государственная некоммерческая организация 
(AM), Акоп Маргарян (AM), Владимир Арутюнян 
(AM), Нуне Акопян (AM), Валерий Абрамян (AM), 
Давид Оганесян (AM)
(72) Акоп Маргарян (AM), Владимир Арутюнян 
(AM), Нуне Акопян (AM), Валерий Абрамян (AM), 
Давид Оганесян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM), Акоп 
Маргарян, 0055, Ереван, Тадевосян 10, кв. 
59 (AM), Владимир Арутюнян, 0010, Ереван, 
Налбандян 17, кв. 18 (AM), Нуне Акопян, 0033, 
Ереван, Баграмян 75, кв. 11 (AM), Валерий 
Абрамян, 0905, Марз Армавир, Армавир, Гераци 
8, кв. 3 (AM), Давид Оганесян, 0026, Ереван, 
Гарегин Нжде 19, кв. 45 (AM)
(54) Способ управления переключением и 
фа зовой модуляцией жидкокристаллической 
ячейки и устройство для его осуществления
(57) Изобретение относится к области фотоники, 
в частности к созданию оптоэлектронных эле-
ментов фотоники и может найти применение 
в адаптивной оптике, в задачах обработки и 
анализа изображения, голографической записи 
изображения, а также в дисплеях.

Согласно способу одновременно и син-
хронно с внешним управляющим напря-
жением между подложками нематической 
жидкокристаллической ячейки, вдоль одной 
из подложек жидкокристаллической ячейки 
подают дополнительное напряжение – дву-
полярный электрический импульс. Для осущест-
вления способа предложена нематичес кая 
жидкокристаллическая ячейка, у которой на 
прозрачном проводящем слое одной из под-
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ложек имеется одна контактная площадка для 
приложения управляющего напряжения, а на 
прозрачном проводящем слое второй подложки 
– две контактные площадки.

Уменьшается время переключения, увели-
чивается глубина модуляции фазы проходящего 
света, 2 н.п.ф., 6 ил..

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2535 (13) A 
H04B 7/00
H04W 88/00

(21) AM20110011 (22) 10.02.2011
(71) Ашот Тер-Варданян (AM), Арташес Тер-
Варданян (AM)
(72) Ашот Тер-Варданян (AM), Арташес Тер-
Варданян (AM)
(73) Ашот Тер-Варданян, 0019, Ереван, 1-й тупик 
Баграмян 14, кв.87 (AM) Арташес Тер-Варданян, 
0019, Ереван, 1-й тупик Баграмян 14, кв .87 (AM)

(54) Телекоммуникационная система
(57) Изобретение относится к телекоммуника-
ции, в частности к системам предоставления 
интернет-услуг.

Система содержит последовательно соеди-
ненные транспортную систему предоставляю щего 
интернет- услуги оператора и систему обеспечения 
последней мили со своими функциональными 
узлами, а также приемно-передающую систему, 
установленную у пользователя.Приемно-пере-
дающая система содержит последовательно 
соединенные входной узел, узел управления, 
оконечное устройство и коммутатор.Коммута-
тор выполнен с возможностью выбора любого 
оператора, предоставляющего интернет-услуги.

Обеспечивается выбор предпочтительного 
оператора без замены приемно-передающей 
системы, 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
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

(51) (2011.01)  (11) 247  (13) U 
A63H 33/00

(21) AM20110029U (22) 21.03.2011
(71) Арман Оганесян (AM)
(72) Арман Оганесян (AM)
(73) Арман Оганесян, 0015, Ереван, Григор 
Лусаворчи 12, кв. 2а (AM)
(54) Познавательная книга
(57) Полезная модель относиться к книгам–
игрушкам, в частности, к развлекательным и 
обучающим играм и книгам.

Познавательная книга, листы которой  фор
мированы с  возможностью вращения вокруг 
горизонтальной оси. Книга выполнена в виде 
рамы, к открытым сторонам которой при
креплены имеющие выемки пластины. Одна 
выемка сделана на лицевой стороне рамы в 
нижнем участке, а другая  на противоположной 
стороне рамы в верхнем участке.  Рама подвешена 
на подставке и имеет возможность вращаться на 
подставке вокруг своей продольной оси. При 
каждом вращении  на 180⁰,  из нижней части один 
лист перемещается в верхнюю часть, а нижние 
и верхние ряды листов обмениваются местами, 
причем  следующая выемка рамы занимает 
лицевое положение, показывая следующую 
страницу книги.

Способствует развитию памяти у ребенка, 
повышает внимательность и заинтересованность, 
15 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 248  (13) U 
E01C 1/00
E01D 1/00

(21) AM20110022U (22) 28.02.2011
(71) Левон Амбарцумян (AM), Микаел Амамчян (AM)
(72) Левон Амбарцумян (AM), Микаел Амамчян (AM)
(73) Левон Амбарцумян (AM), Микаел Амамчян (AM)
(54) Автомобильная дорога с возможностью 
очистки воздуха
(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности автомобильных дорог.

Автомобильная дорога имеет раз делитель
ный барьер безопасности и боковое ограждение 

дороги. Разделительный барьер безопасности и 
боковое ограждение до ро ги выполнены в виде 
двух вертикально установленных металлических 
сеток и находящаяя между ними загрузки из 
частиц цеолитового туфа. В предпочтительном 
варианте выполнения разделительный барьер 
безопасности и боковое ограждение дороги 
установлены на бетонной или каменной плите.

Размеры частиц цеолитового туфа больше 
размеров ячеек сетки и подобраны в следующем 
соотношении (мас. %): 23 мм 5565, 34 мм 25
35, 45 мм 515.

Упрощается конструкция устройств  для 
очистки воздуха, 3 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 249  (13) U 
E02B 15/00

(21) AM20110013U (22) 15.02.2011
(71) «Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства» государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Валтер Атанесян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терьян 105 (AM)
(54) Система для очистки водопроводных 
строений
(57) Полезная модель относится к строительству 
и может использоваться в водопроводных 
строениях.

Система имеет опорную раму, на которой с 
двух сторон, с возможностью передвижения по 
горизонтальным направляющим, закреплены 
каретки. К кареткам шарнирно закреплены 
вертикальные направляющие с роликовыми 
сетчатыми контейнерами. Контейнеры кана
тами жестко прикреплены к лебедкам каретки 
и имеют возможность наклоняться. Вертикаль
ные направляющие связаны с опорной рамой 
откидной двусрезной ручкой.

Упрощается конструкция, 2 ил.
_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 09-01 (11) 253  (13) S
(21) 20110005  (22) 23.02.2011
(71) Ваагн Геворгян (AM)
(72) Ваагн Геворгян (AM)
(73) Ваагн Геворгян, Ереван, А.Аветисян 80-56, 
AM (AM)
 (54) Стеклянная бутылка в виде айвы
(55)*

_____________________

(51) 11-01 (11) 254  (13) S
(21) 20110009  (22) 21.03.2011
(71) Арег Агасарян (AM)
(72) Арег Агасарян (AM)
(73) Арег Агасарян (AM)

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(74) А. Галоян
(54) Ювелирное изделие (крест)
(55)*

_____________________

(51) 11-01 (11) 255  (13) S
(21) 20110008  (22) 21.03.2011
(71) Арег Агасарян (AM)
(72) Арег Агасарян (AM)
(73) Арег Агасарян (AM)
(74) А. Галоян
(54) Ювелирное изделие (перстень)
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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