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

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

(51) 2019.01 (11) 3302 (13) A
A61F 9/00

(21) AM20190034 (22) 11.03.2019
(72) Ասատուր Հովսեփյան (AM) 
(73) Ասատուր Հովսեփյան, 0078, Երևան, 
Մարգարյան 2-րդ նրբ. 13, բն. 39 (AM) 
(54) Արհեստական ոսպնյակային պատիճ
(57) Գյուտը վերաբերում է առողջապահության 
բնագավառին, հատկապես` ակնաբուժության 
մեջ կիրառվող կապսուլյար հենարանի 
բացակայություն կամ անբավարարություն 
ունեցող աֆակիկ աչքերի ներակնային շտկման 
համար կիրառվող միկրովիրաբուժական 
իմպլանտներին։

Գյուտի էությունն այն է, որ մեխանիկական 
հիշողություն ունեցող պոլիմերային միաձույլ 
շրջանակաձև պատիճն ունի կանթերով 
կենտրոնական պահունակ և պահունակի 
տրամագծորեն հակառակ կողմերում 
կատարված թևեր, ընդ որում, յուրաքանչյուր 
թևի մի կեսը թարթիչային ակոսում հենվելու 
համար է, իսկ մյուս կեսը երկար աղեղնաձև լարի 
տեսք ունի և սպիտապատյանի հաստության 
միջով անցկացվելու և սևեռվելու համար է: 

Ըստ երկրորդ տարբերակի` կենտրոնական 
պահունակի տրամագծորեն հակառակ 
կողմերում կատարված կանթերը տեղավորված 
են համաչափության առանցքից շեղված 
դիրքերում, 1 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3303 (13) A
B01D5/00
C23C18/00

(21) AM20170143 (22) 11.12.2017
(72) Ալխաս Աղաբեկի Ղազարյան (AM), Ռաֆաել 
Մխիթարի Հովհաննիսյան (AM), Վալերի 
Գրիգորի Ջավադյան (AM), Հովակիմ Արմենակի 
Ալեքսանյան (AM) 
(73) «Էնի» էլեկտրոնային նյութերի ինստիտուտ» 
ՍՊԸ, 0007, Երևան, Արշակունյաց պող. 119 
(AM) 
(54) Բիսմութատելուրաօքսիդային սեգնետա-
էլեկտրական ծածկույթի ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է բիսմութա տելուրա-
օքսիդային սեգնետա էլեկտրա կան ծածկույթ-
ների ստացման եղանակներին և կարող է 
կիրառվել մետաղների և համահալվածքների 
(բրոնզ, պղինձ, ալյումին) բարձր ընդարձակման 
գործակցով պաշտպանիչ շերտի ստացման 
համար:

Պատրաստում են բիսմութի և տելուրի միա-
ցություններ պարունակող թաղանթագոյացնող 
խառնուրդ, այն նստեցնում են մետաղական 
տակդիրի մակերևույթի վրա, ապա ձևավորում 
բիսմութատելուրաօքսիդային ծածկույթ: 
Որպես բիսմութի և տելուրի միացություններ 
օգտագործում են 1:(0,3-4,0) զանգվածային 
հարաբերակցությամբ վերցրած բիսմութի 
և տելուրի փոշիները: Բիսմութի և տելուրի 
փոշիների խառնուրդը համահալում են 
700°C ջերմաստիճանում վակուումացված 
քվարցային սրվակում: Ստացված համա-
հալվածքը սառեցնում են օդում և մանրացնում: 
Թաղանթագոյացնող խառնուրդը նստեցնում 
են մետաղական տակդիրի մակերևույթի 
վրա վակուումաջերմային մեթոդով, իսկ 
ծածկույթի ձևավորումն իրականացնում են 
օքսիդացնելով այն օդի թթվածնով 250-400°C 
ջերմաստիճանում:

Գյուտը թույլ է տալիս ստանալ 
դյուրահալ մետաղների մակերևույթին ցածր 
ջերմաստիճանում համասեռ, կարգավորվող 
հաստությամբ և առանց դեֆեկտների 
բիսմութատելուրաօքսիդային ծածկույթներ:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3304 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20190029 (22) 22.02.2019
(72) Վարսենիկ Ավետիսյան (AM), Արամայիս 
Մկրտչյան (AM), Քրիստինե  Մելիքյան (AM) 
(73) Վարսենիկ Ավետիսյան, 0025, Երևան, 
Հերացի 14, բն. 4 (AM), Արամայիս Մկրտչյան, 
0001, Երևան, Սայաթ-Նովա 25, բն. 32 (AM), 
Քրիստինե  Մելիքյան, 0025, Երևան, Հերացի 
14, բն. 4 (AM) 
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(54) Մրգային ալկոհոլային խմիչքների ստաց-
ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ 
մրգային ալկոհոլային խմիչքների ստացման 
եղանակին:

Միրգը լվանում են, կորիզահանում, 
մանրացնում, ստացված զանգվածը մամլում 
են, ֆիլտրում և ենթարկում խմորման: Մինչև 
խմորումը զանգվածին ավելացնում են 
խմորասնկերի կոմպլեքս սննդային նյութեր, 
այնուհետև ավելացնում են չոր ակտիվ 
խմորասնկեր, իսկ խմորումն իրականացնում են 
18-20°C ջերմաստիճանում: 

Պարզեցվում է  եղանակը:  
____________________

(51) 2019.01 (11) 3305 (13) A
C22B3/00
C22B19/00

(21) AM20190019 (22) 12.02.2019
(72) Լազար Սարգսյան (AM), Ալբերտ 
Ֆրանգուլյան (AM), Արմեն Հովհաննիսյան (AM), 
Վիգեն Սիմոնյան (AM), Նորայր Նիկոյան (AM) 
(73) Լազար Սարգսյան, 0033, Երևան, 
Կոմիտասի պող. 1, բն. 221 (AM), Ալբերտ 
Ֆրանգուլյան, 0706, Արտաշատ, Օգոստոսի 
23, տուն 80 (AM), Արմեն Հովհաննիսյան, 0018, 
Երևան, Նար-Դոսի 36, բն. 10 (AM), Վիգեն 
Սիմոնյան, 0007, ք. Երևան, Արշակունյաց 127, 
բն. 2 (AM), Նորայր Նիկոյան, 0041, Երևան, 
Աթոյան 120 (AM) 
(54) Ցինկի կորզման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գունավոր 
մետաղների մետալուրգիայի բնագավառին, 
մասնավորապես` ցինկի կորզման եղանակ-
ներին:

Ցինկի խտանյութը բովում են, բովվածքը 
ենթարկում են թույլ ծծմբաթթվական 
մշակման, ստացված ցինկի սուլֆատի 
լուծույթը ֆիլտրմամբ առանձնացնում են 
նստվածքից, ապա ցինկի սուլֆատի լուծույթը 
ենթարկում են էլեկտրոլիզի, կաթոդային 
ցինկ պարունակող նստվածքը հալում են և 
ձուլում: Մինչև ցինկի խտանյութի  բովելը՝ այն 
խառնում են երկաթի սուլֆիդի խտանյութի հետ՝ 

նրանցում պարունակվող  ցինկի և երկաթի 
սուլֆիդների  1:1 հարաբերակցությամբ, 
բովումն  իրականացնում են 560-580°C 
ջերմաստիճանում, իսկ բովվածքի ծծմբա-
թթվական մշակումն իրականացնում են ցինկի 
էլեկտրոլիզային կորզման պրոցեսում գոյացող 
օգտագործած էլեկտրոլիտով:

Պարզեցվում է եղանակը:  
____________________

(51) 2019.01 (11) 3306 (13) A
C22C33/00

(21) AM20190020 (22) 12.02.2019
(72) Նինա Սահակյան (AM), Մարինե 
Սասունցյան (AM) 
(73) Նինա Սահակյան, 0044, ք. Երևան,  
Դուրյան 29շ., բն. 12 (AM), Մարինե Սասունցյան, 
0019, Երևան, Բաղրամյան պողոտա 2, բն. 13 
(AM) 
(54) Ֆեռոսիլիցիումի հալման բովախառնուրդ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետալուրգիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ Ֆեռոսի-
լիցիումի հալման բովախառնուրդի բաղա-
դրակազմին:

Բովախառնուրդը պարունակում է հետևյալ 
բաղադրամասերը (զանգվ. %.).  կոքս՝ 5,0-
35,0,  փայտյա թափոն՝ 7,0-30,0, մետաղական 
թափոն՝ 5,0-25,0, սիլիցիում՝ 3,0-17,0,  և  
ածխածին՝ 1,0-5,0 և կվարցիտ՝ մնացածը: 

Ապահովում է բովախառնուրդի կայուն 
բաղադրակազմ:  

____________________

(51) 2019.01 (11) 3307 (13) A
E04F19/00

(21) AM20170145 (22) 14.12.2017
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Սալիկների շարվածքի հարթությունն ու 
դրանց միջև եղած հեռավորությունն ապա-
հովող սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը, 
մասնավորապես՝ սալիկները տեղադրելու 
ժամանակ օգտագործվող սալիկների հար-
թությունն ապահովող բաժանարարին:
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Սալիկների շարվածքի հարթությունն ու 
դրանց միջև եղած հեռավորությունն ապահովող 
սարքն ունի բռնակ և բռնակին ուղղահայաց 
տեղակայված բաժանարար, բռնակի հետ 
փոխազդող կարգավորվող մամլիչ: Մամլիչն 
ունի հենարան և կարգավորող հանգույց: 
Լրացուցիչ ունի բռնակին միակցված, սալիկին 
կիպ հպվող և համապատասխան դիրքում 
սևեռվող զսպանակած հանգույց, բաժանարարը 
հանովի է և ամրակցված է բռնակին: Մամլիչը 
կատարված է սեպի տեսքով, որի կողային 
նիստերը հնգանկյուն են: Սեպն ունի տարբեր 
չափի ուղղանկյունանիստ բաժանարար 

ելուստներ, իսկ բռնակի սեպի հետ փոխազդող 
ներքևի հատվածի վրա կատարված են թեք 
կտրվածքներ:

Տարբերակներից մեկում մամլիչի հենա-
րանը կատարված է ութանիստ պրիզմայի 
տեսքով, իսկ հենարանի դիրքը կարգավորող 
հանգույցն իրականացված է պտուտակ-մանեկ 
զույգի տեսքով:

Ապահովվում է սալիկների բաժանարարի 
բազմակի օգտագործումը, ընդլայնվում են 
բաժանարարի կիրառման բազմաֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 121 նկ.:

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 554 (13) U
A61M 5/00

(21) AM20190032U (22) 26.02.2019
(72) Սեմյոն Սամարչյան (AM) 
(73) Սեմյոն Սամարչյան (AM) 
(54) Ոսկրանյութի ներածման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
վիրաբուժական ատամնաբուժությանը և կարող 
է օգտագործվել սինուս-լիֆտինգի ժամանակ 
ստեղծած ոսկրային հանվածքի միջով 
փոշենման և հատիկավոր ոսկրանյութերը 
հայմորյան խոռոչ ներածելու համար:

Ոսկրանյութի ներածման սարքն ունի բռնակ 
և դրան միակցված ոսկրանյութի մատուցման 
հանգույց: Հանգույցն իրականացված է բռնակին 
միակցված գլանաձև ուղղորդիչի երկայնական 
ուղղությամբ տեղաշարժման հնարավորությամբ 
տեղակայված զսպանակված գդալի տեսքով։ 
Գդալն իրականացված է երկայնական հատված 
կողային պատ ունեցող գլանաձև բաժակի 
տեսքով:

Ապահովվում է ոսկրանյութի արագ և 
հարմար ներմուծումը, 2 նկ.:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2019.01 (11) 555 (13) U
G07C 5/00

(21) AM20170101U (22) 26.07.2017

(72) Միքայել Գագիկի Մելքումյան (AM) 
(73) Միքայել Գագիկի Մելքումյան, 0048, 
Երևան, 16 թաղ. 45, բն. 79 (AM) 
(54) Տրանսպորտային միջոցի կողմնային և 
հետևի տեսադաշտն ապահովող համակարգ
(57) Oգտակար մոդելը վերաբերում է 
ավտոմեքենաշինության բնագավառին:

Համակարգն ունի տրանսպորտային 
միջոցի կողմնային և հետևի տեսադաշտն 
ապահովող միջոցներ: Այդ միջոցներն 
իրականացված են միմյանց միացված, 
սենսորներով ապահովված արտաքին 
կողմնային տեսադիտման ու արտաքին հետևի 
տեսադիտման տեսախցիկների, էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգի և մոնիտորների 
տեսքով: Արտաքին կողմնային տեսադիտման 
տեսախցիկները տեղադրված են մեքենայի 
թափքի դիմային սյուների վերին և (կամ) 
ստորին հատվածներում: Արտաքին հետևի 
տեսադիտման տեսախցիկը տեղադրված է 
տրանսպորտային միջոցի թափքի հետևում՝ 
վերին մեջտեղի հատվածում: Մոնիտորները 
տեղադրված են տրանսպորտային միջոցի 
սրահում՝ վարորդի համար տեսանելի վայրում:

Ապահովվում են տրանսպորտային միջոցի 
կողմնային ու հետևի պատշաճ տեսադաշտը և 
տեղեկատվության ընկալման պարզությունը, 8 
նկ.:

____________________



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
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20180642 (111) 28987
(220) 23.04.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 23.04.2028
(730) Մերի Արզումանյան, Սյունիքի մարզ, ք. 
Գորիս, Ավանգարդ 5, շ. 9ա, բն. 2, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սրճարանների 
ծառայու թյուններ. նախաճաշարանների 
ծառայու թյուններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոն-
ներում. տեղերի ամրագրում հյուրանոց ներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. հանգստի 
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի 
տրամադրում). տեղերի ամրագրում ժամա-
նակավոր բնակության համար. մոթելների 
ծառայություններ. վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկ նման կառավարում):

____________________

(210) 20180883 (111) 28988
(220) 05.06.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 05.06.2028

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 20, բն.1, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) Объ. 0,5Л, Выд. 3 лет, Креп. 40% 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, շագանակագույն, դեղին, բեժ և մուգ 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. ապակե շիշ.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20181091  (111) 28989
(220) 09.07.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 09.07.2028
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(730) ԷմՋիԷյ Էնթերթեյնմենթ, Ինք., US 
(442) 03.09.2018
(540) 

(511) 
դաս 16. գրքեր երեխաների համար. 

գունավոր մատիտներ. ֆլոմաստերներ. 
տեքստային մարկերներ. գծանշիչ գրիչներ 
(գրասենյակային). տոնական բացիկներ. 
թանաքի գրիչներ. ամսագրեր նորաձևության, 
խաղալիքների և ֆանտաստիկայի ոլորտում. 
գրքեր ինքնագիրների համար. դատարկ 
նոթատետրեր. կոմիքսների գրքույկներ. օրա-
ցույցներ. հավաքաքարտեր, բացառությամբ 
խաղաքարտերի. աշխատանքային տետրեր 
երեխաների համար. օրագրեր. թուղթ նվերների 
փաթեթավորման համար. պայուսակներ 
նվերների համար. հրավիրատոմսեր. գծա-
նկարչական նովելներ. շնորհավորական 
բացիկներ. թղթե անձեռոցիկներ. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). հուշատետրեր. նովելներ. 
թղթե պայուսակներ լանչի համար. թղթե 
զարդարանքներ երեկույթների համար. սեղանի 
թղթե սփռոցներ. ազդագրեր, պլակատներ. 
գրասենյակային ապրանքներ. գրքեր 
պիտակներով. ձևվածքներ հագուստի համար. 
մատիտներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ 
(գրասենյակային). ստվարաթղթե արկղեր  
պահեստավորման համար. 

դաս 18. թիկնապայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կռնապայուսակներ. 
քսակ ներ մետաղա դրամների համար. 
դատարկ պայուսակներ կոսմետիկայի 
համար. սպորտային պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ.  պայուսակներ 
արշավների համար. դրամապանակներ. 
ճամփորդական պայուսակներ գիշերային 
պարագաների համար. քսակներ. դպրոցա-
կան պայուսակներ. ուսապայուսակներ. 
ճամպրուկներ. տնտեսական պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. ճամփորդական սնդուկներ 
(ուղեբեռի). դրամապանակներ. կաշվից կամ 
կաշեստվարաթղթից արկղեր. բանալիների 
պատյաններ. արևի հովանոցներ. հովանոցներ.

դաս 28. սեղանի խաղեր. խաղաթղթեր. 
թավշյա խաղալիքներ. գլուխկոտրուկներ՝ 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ). խաղալիք 
պատկերա քանդակներ. խաղալիք պատկերա-
քանդակների հավաքակազմեր. հագուստ 
խաղալիք պատկերաքանդակների համար. 
խաղերի հավաքաքարտեր. ինքնագլորներ 
(խաղալիքներ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181092  (111) 28990
(220) 09.07.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 09.07.2028
(730) ԷմՋիԷյ Էնթերթեյնմենթ, Ինք., US 
(442) 03.09.2018
(540) 

(511) 
դաս 16. գրքեր երեխաների համար. 

գունավոր մատիտներ. ֆլոմաստերներ. 
տեքստային մարկերներ. գծանշիչ գրիչներ 
(գրասենյակային). տոնական բացիկներ. 
թանաքի գրիչներ. ամսագրեր նորաձևության, 
խաղալիքների և ֆանտաստիկայի ոլորտում. 
գրքեր ինքնագիրների համար. դատարկ 
նոթատետրեր. կոմիքսների գրքույկներ. 
օրացույցներ. հավաքաքարտեր, բացառությամբ 
խաղաքարտերի. աշխատանքային տետրեր 
երեխաների համար. օրագրեր. թուղթ նվերների 
փաթեթավորման համար. պայուսակներ 
նվերների համար. հրավիրատոմսեր. 
գծանկարչական նովելներ. շնորհավորական 
բացիկներ. թղթե անձեռոցիկներ. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). հուշատետրեր. նովելներ. 
թղթե պայուսակներ լանչի համար. թղթե 
զարդարանքներ երեկույթների համար. սեղանի 
թղթե սփռոցներ. ազդագրեր, պլակատներ. 
գրասենյակային ապրանքներ. գրքեր 
պիտակներով. ձևվածքներ հագուստի համար. 
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մատիտներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ 
(գրասենյակային). ստվարաթղթե արկղեր  
պահեստավորման համար. 

դաս 18. թիկնապայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կռնապայուսակներ. քսակ ներ 
մետաղա դրամների համար. դատարկ պայու-
սակներ կոսմետիկայի համար. սպորտային 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ.  
պայուսակներ արշավն երի համար. դրամա-
պանակներ. ճամփորդական պայուսակներ 
գիշերային պարագաների համար. քսակներ. 
դպրոցական պայուսակներ. ուսապայուսակներ. 
ճամպրուկներ. տնտեսական պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. ճամփորդական սնդուկներ 
(ուղեբեռի). դրամապանակներ. կաշվից կամ 
կաշեստվարաթղթից արկղեր. բանալիների 
պատյաններ. արևի հովանոցներ. հովանոցներ.

դաս 28. սեղանի խաղեր. խաղաթղթեր. 
թավշյա խաղալիքներ. գլուխկոտրուկներ՝ 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ). խաղալիք 
պատկերա քանդակներ. խաղալիք պատկերա-
քանդակների հավաքակազմեր. հագուստ 
խաղալիք պատկերաքանդակների համար. 
խաղերի հավաքաքարտեր. ինքնագլորներ 
(խաղալիքներ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181134  (111) 28991
(220) 17.07.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 17.07.2028
(730) «Էֆ-Էն-Էս ակումբ» ՍՊԸ, Երևան, 
Պուշկինի 49/43, AM 
(442) 01.10.2018
(540) 

(526) «wash» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. ծրագրային հավելված բջջային 
հեռախոսների համար:

____________________

(210) 20181405  (111) 28992
(220) 07.09.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 07.09.2028
(730) Նարեկ Բադիրյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Ծաղկունք, Պ. Սևակի փ., տուն 49, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20181600  (111) 28993
(220) 15.10.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 15.10.2028
(730) Ավետիս Արամի Ավետիսյան, Արարատի 
մարզ, գ. Արգավանդ, Ս. Սարգիս Զորավորի փ., 
տուն 37, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կանաչ, մոխրագույն և սպիտակ 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. համակարգչային ծրագրային 
հավել վածներ բջջային հեռախոսների համար:

____________________

(210) 20181601  (111) 28994
(220) 15.10.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 15.10.2028
(730) Ավետիս Արամի Ավետիսյան, Արարատի 
մարզ, գ. Արգավանդ, Ս. Սարգիս Զորավորի փ., 
տուն 37, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

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

դաս 9. համակարգչային ծրագրային 
հավելվածներ բջջային հեռախոսների համար: 

____________________

(210) 20181616  (111) 28995
(220) 17.10.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 17.10.2028
(730) Արա Ժորայի Մարգարյան, Երևան, 
Նորաշեն թաղ., շ. 46, բն. 39, AM 
(442) 16.11.2018

(540) 

(526) «ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, սև, թանաքագույն, նարնջագույն, 
մոխրագույն և կարմիր գունային համակցու-
թյամբ։
(511) 

դաս 39. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով:

____________________

(210) 20181666  (111) 28996
(220) 25.10.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 25.10.2028
(730) Միքայել Հրանտի Վարդանյան, Երևան, 
Բայրոնի 3, բն. 38, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(526) «TSAKHKADZOR» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. հանգստի բազա-
ներ. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում, 
օթևանատներում. ժամանակավոր բնակության 
համար հյուրանոցներ, օթևանատներ:

____________________
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(210) 20181677  (111) 28997
(220) 27.10.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 27.10.2028
(730) «Դյութի Ֆլայ Լիմիթեդ», VC 
(442) 16.11.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կա պույտ, բաց երկնագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. մաքսային միջնորդների (բրո-
քերների) ֆինանսական ծառայություններ. 
դրամի փոխանակում. բորսայական 
միջնորդություն. խորհրդատվություն ֆինան-
սական հարցերով. դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով. բորսայական գնանշումներ. 
միջնորդային ծառայություններ. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. սպասարկում  վարկային  
քարտերով. սպասարկում  դեբետ  քարտերով. 
բանկային ծառայություններ. միջնորդային 
գործունեություն:

____________________

(210) 20181695  (111) 28998
(220) 31.10.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 31.10.2028
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20181716  (111) 28999
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181719  (111) 29000
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
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(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ):  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181720  (111) 29001
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181721  (111) 29002
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181722  (111) 29003
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181723  (111) 29004
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181724  (111) 29005
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 
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(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181725  (111) 29006
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181727  (111) 29007
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Ագան Լթդ., IL 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181728  (111) 29008
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028

(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181730  (111) 29009
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Մախթեշիմ Լթդ., IL 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181731  (111) 29010
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Ագան Լթդ., IL 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20181732  (111) 29011
(220) 02.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 02.11.2028
(730) Ադամա Ագան Լթդ., IL 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար 
(հերբիցիդներ): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181750  (111) 29012
(220) 07.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 07.11.2028
(730) Կարեն Գաստելլոյի Մկրտչյան, Երևան, 
Հյուսիսային պող. 5, բն. 106, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 41. զգեստավորված դիմակա-

հանդեսների կազմակերպում զվարճություն-
ների համար, գիշերային ակումբ-սրճարանների 
ծառայություններ (զվարճություններ), կարաոկե 
ծառայություններ, պարահանդեսների կազմա-
կերպում, դիսկոտեկների ծառայություններ, 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն):

____________________

(210) 20181867  (111) 29013
(220) 23.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 23.11.2028

(730) Տիգրան Ստեփանյան, Երևան, Կոմիտասի 
20, բն. 21, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. ծառայություններ հասա-
րակական հարաբերությունների բնագավառում:

____________________

(210) 20181870  (111) 29014
(220) 26.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 26.11.2028
(730) «Իսկանդեր» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
2-րդ թաղ., շենք 6, բն. 46, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20181875  (111) 29015
(220) 27.11.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 27.11.2028
(730) «Էյ Բի Էս թեքնոլոջիս» ՓԲԸ, Երևան, 
Շինարարների 4, բն. 25, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(65:4:100:18) և մոխրագույն (0:0:0:60) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բե րական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում:

____________________

(210) 20181952  (111) 29016
(220) 06.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 06.12.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Վար-
դանյան Աշոտի, Երևան, Լյուքսեմբուրգի 11, բն. 
16, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «mobile» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. բջջային հեռախոսների, 
սարքավորումների, աքսեսուարների վաճառք:

____________________

(210) 20181953  (111) 29017
(220) 06.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 06.12.2028

(730) «Ֆինլեքս» ՍՊԸ», Երևան, Հ. Հակոբյան 
փող. 3, հիմնական մասնաշենքի 2-րդ սեկցիա, 
5-րդ հարկ, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «LEARN ACHIEVE BUILD» բառային 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց մոխրագույն և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. դասընթացների կազմակերպում. 
ուսուցում, բացառությամբ՝ ռոբոտաշինության և 
ծրագրավորման դաընթացների:

____________________

(210) 20181976  (111) 29018
(220) 10.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 10.12.2028
(730) Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի 
նահանգ, US 
(442) 17.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, ինչպես 
նաև լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության 
մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. կրակմարող 
և հակահրդեհային բաղադրություններ. 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. դաբաղիչ նյութեր կենդանիների 
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կաշվի և մորթիների համար. սոսնձող 
նյութեր արդյունաբերական նպատակներով 
օգտագործելու համար. մածվածքներ և այլ 
մածկանման լցանյութեր. կոմպոստ, գոմաղբ, 
պարարտանյութեր. կենսաբանական պատ-
րաս տուկներ, որոնք նախատեսված են 
օգտագործելու արդյունաբերական և գիտական 
նպատակներով. փոխհաղորդակային հեղուկ. 
հիդրավլիկական հեղուկ. անտիֆրիզներ 
(հակասառիչներ). հակասառցապատիչ 
հեղուկներ. արգելակի հեղուկներ. կառավարող 
սարքի ուժեղարարի հեղուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և թանձր 
քսուքներ, մոմ (հումք). քսանյութեր. 
փոշու կլանման, թրջման և կապակցման 
բաղադրություններ. վառելիք (ներառյալ 
շարժիչային բենզինը) և նյութեր լուսավորման 
նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ 
լուսավորման համար. մեքենայի յուղ. քսայուղեր. 
քսուքներ. շարժիչային սինթետիկ քսանյութեր. 
հիմնական հումք. շարժիչային վառելիք, այն է՝ 
գազոլին (չզտած բենզին) և դիզելային վառելիք. 
սեղմած բնական գազ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. տրանս-
պորտային միջոցների վառելիքով 
լցավորման մանրածախ ծառայություններ. 
ավտոմեքենաների լվացման ծառայություններ. 
տրանսպորտային միջոցների յուղում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20181994  (111) 29019
(220) 13.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.01.2019
(540) 

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

դաս 32. մանդարինի համով գարեջուր, 
հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ 

ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր, օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181995  (111) 29020
(220) 13.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.01.2019
(540) 

(526) «Խաղող» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 32. խաղողի համով գարեջուր, 
հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր, օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181997  (111) 29021
(220) 13.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.01.2019
(540) 

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

դաս 32. տանձի համով գարեջուր, 
հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր, օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20182009 (111) 29022
(220) 13.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Էս-Օյլ Քորփորեյշն, KR 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «7» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 4. հեղուկացված նավթային գազ. 
վառելիքային գազ. պրոպանային գազ. 
նավթային վառելիք. դիզելային վառելիք. թեթև 
յուղեր. նավթա. հեղուկ վառելիք. ջեռուցման 
յուղ. կերոսին (թորած նավթ). նավթ, այդ 
թվում՝ մշակված. նավթի հումքից վառելիք. 
շարժիչային վառելիք. ծանր նավթ. քսիլենային 
վառելիք. վառելիքներ օդանավերի համար. 
գազոլին (չզտած բենզին) արդյունաբերական 
նպատակների համար. տեխնիկական յուղեր. 
քսանյութեր. քսայուղեր. մեքենայի յուղ. 
հիմքային յուղեր. բենզոլային վառելիք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20182063 (111) 29023
(220) 19.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 19.12.2028
(730) «Ե փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչար 
14, բն. 24, AM 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 

կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 

չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ։
____________________

(210) 20182131  (111) 29024
(220) 27.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 27.12.2028
(730) Դը Լիթլ Ջիմ Ինթերնեյշնլ, Ինք., US 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. վարժությունների և մոտորիկայի 

զարգացման վարժությունների մարզիչների 
ծառայություններ երեխաների համար. 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
երեխաների համար. ներառյալ՝ մարզիչների 
ծառայությունների և սարքավորման տրա-
մադրում երեխաների ֆիզիկական մարզման 
համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20182132  (111) 29025
(220) 27.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 27.12.2028
(730) Դը Լիթլ Ջիմ Ինթերնեյշնլ, Ինք., US 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. վարժությունների և մոտորիկայի 

զարգացման վարժությունների մարզիչների 
ծառայություններ երեխաների համար. 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
երեխաների համար. ներառյալ՝ մարզիչների 
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ծառայությունների և սարքավորման տրա-
մադրում երեխաների ֆիզիկական մարզման 
համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20182133  (111) 29026
(220) 27.12.2018 (151) 14.06.2019
   (181) 27.12.2028
(730) Դը Լիթլ Ջիմ Ինթերնեյշնլ, Ինք., US 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. վարժությունների և մոտորիկայի 

զարգացման վարժությունների մարզիչների 
ծառայություններ երեխաների համար. 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
երեխաների համար, ներառյալ՝ մարզիչների 
ծառայությունների և սարքավորման տրա-
մադրում երեխաների ֆիզիկական մարզման 
համար:  
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20190030 (111) 29027
(220) 14.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 14.01.2029
(730) Յուրիկ Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փող., տուն 13, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 

ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք): 

____________________

(210) 20190046 (111) 29028
(220) 16.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 16.01.2029
(730) «Ռանգէ» ՍՊԸ, Երևան, Ահարոնյան 20, 
բն. 28, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «ECO» և «BRIQUETTES» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, նարնջագույն, կարմիր 
և բեժ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 4. վառելիքային բրիկետներ:
____________________

(210) 20190063 (111) 29029
(220) 17.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 17.01.2029
(730) Ֆարմասիա ընդ Ափջոն Քամփնի ԼԼՔ, 
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US 
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(442) 01.02.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, մանուշակագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. թերապևտիկ և օժանդակ 
սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց 
համար. մերսման սարքեր. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ նորածինների համար. 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ սեռական 
ակտիվության համար. բժշկական սարքեր աչքի 
հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման 
համար. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ  կանց և կեն դանիների հիգիենիկ և 
կոս մե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190068 (111) 29030
(220) 18.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 18.01.2029
(730) Անդրեյ Տոդիկա, US 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ:

____________________

(210) 20190069 (111) 29031
(220) 18.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 18.01.2029
(730) Անդրեյ Տոդիկա, US 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ:

____________________
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(210) 20190104  (111) 29032
(220) 24.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 24.01.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման Քալան-
թարյան, Երևան, Օհանով 34, բն. 32, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «TRAVEL» և «AFFORDABLE TOURS» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 39. տուրիստական ծառայություններ:
____________________

(210) 20190107  (111) 29033
(220) 24.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 24.01.2029
(730) «Պրոըքաունթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ջանի-
բեկյան փ., տուն 38, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «ProAccounting» բառային տարրը և «Profes-
sional Accounting Services» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

դաս 35. հաշվապահական հաշվառում և 
խորհրդատվություն:

____________________

(210) 20190134  (111) 29034
(220) 29.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 29.01.2029
(730) Բենքվիթ Ֆուդզ Ինթերնեշնլ ՖԶԵ, AE 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

արագ սննդի (ֆաստֆուդի) ռեստորանների 
ծառայություններ. քեյթրինգի ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190156  (111) 29035
(220) 31.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 31.01.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________
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(210) 20190158  (111) 29036
(220) 31.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 31.01.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20190159  (111) 29037
(220) 31.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 31.01.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20190160  (111) 29038
(220) 31.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 31.01.2029

(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20190164  (111) 29039
(220) 31.01.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 31.01.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20190179  (111) 29040
(220) 04.02.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 04.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբ Մալաքյան 
Գրիգորի, Երևան, Շինարարների 26, բն. 28, AM 
(442) 18.02.2019
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(540) 

(526) «BABY SPA» և «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՊԱ» արտա-
հայ տություններն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 44. մանկական մերսում. 
ֆիզիո թերապիա երեխաների համար. 
առողջատների ծառայություններ երեխաների 
համար. մանկաբարձական օգնություն. 
հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառա-
յություններ երեխաների համար. թերապևտիկ 
ծառայություններ երեխաների համար. 
ծառայություններ ակվակուլտուրաների ոլոր-
տում:

____________________

(210) 20190189  (111) 29041
(220) 04.02.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 04.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանանա Մով-
սեսյան, Երևան, Տիչինա 15, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

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

դաս 35. առևտրամիջնորդային գործու-
նեություն (ոչ բորսայական). հագուստի վաճառք:

____________________

(210) 20190194  (111) 29042
(220) 05.02.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 05.02.2029
(730) Լուսինե Գյուլամիրյան, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան, տուն 101, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 39. նվերների փաթեթավորում:

____________________

(210) 20190201  (111) 29043
(220) 07.02.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 07.02.2029
(730) «Էքստերիեր  գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 50, բն. 12, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

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

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
խանութների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20190231  (111) 29044
(220) 11.02.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 11.02.2029
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9 
շենք, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

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

դաս 5. ակնաբուժական պատրաստուկներ:
____________________

(210) 20190232  (111) 29045
(220) 11.02.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 11.02.2029
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9 
շենք, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

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

դաս 5. ակնաբուժական պատրաստուկներ:
____________________

(210) 20190233  (111) 29046
(220) 11.02.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 11.02.2029
(730) «Վիտապարկ» ՍՊԸ, Կոտայք, Ջրվեժ 49, 
տուն 14/16, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դաս 35. դեղագործական, հիգիենիկ 

պատրաստուկների և բժշկական պարագաների 
վաճառք:

____________________

(210) 20190267  (111) 29047
(220) 15.02.2019 (151) 14.06.2019
   (181) 15.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Քամալյան 
Սամսոնի, Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ, 
Այգեգործական 1-ն թաղ., Այգետնակ 13, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

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

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ. վարսավիրանոցների ծառա յու-
թյուններ:           

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5233  20.05.2029 Պաքսան Քորփորեյշն, IR

5234  20.05.2029 Պաքսան Քորփորեյշն, IR

5235  20.05.2029 Պաքսան Քորփորեյշն, IR

5237  20.05.2029 Պաքսան Քորփորեյշն, IR

5238  20.05.2029 Պաքսան Քորփորեյշն, IR

14129  26.11.2028 «Ակվա Վել» ՍՊԸ, Աբովյան, Հանրապետության 20, բն. 68, AM

14438  23.03.2029 «Մուլտի ակվամարին» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 21, AM

14440  25.03.2029 «Ստարլեթ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 7, բն.54, AM

14473  16.04.2029 «Ակվա Վել» ՍՊԸ, Աբովյան, Հանրապետության 20, բն. 68, AM

14750  30.03.2029 «Մուլտի ակվամարին» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 21, AM

14805  23.06.2029 Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB

14806  23.06.2029 Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB

14815  21.05.2029 «Վալենսիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող. 40, AM

14819  10.07.2029 «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM

14820  10.07.2029 «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM

14870  08.06.2029 «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, AM

14871  08.06.2029 «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, AM

14923  09.06.2029 «Վարիանտ Գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Նորամարգ, AM

15030  10.07.2029 «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM

15071  26.05.2029 Ռադիո Մարիա ԱՓՍ, IT

15122  21.08.2029 Վայեթ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

15124  28.08.2029 Վայեթ ԼԼՔ, US

15125  28.08.2029 Վայեթ ԼԼՔ, US

15126  28.08.2029 Վայեթ ԼԼՔ, US

15630  20.11.2029 Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US

15825  07.05.2029 «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 0009, Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61F 9/00            3302  A

B01D5/00            3303  A

C23C18/00          3303  A

C12G 3/00           3304  A

C22B3/00            3305  A

C22B19/00           3305  A

C22C33/00          3306  A

E04F19/00           3307  A

A61M 5/00           554  U
G07C 5/00           555  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2229
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1710, 1712
73 (1) Իրավատեր  ԱստրաԶենեկա ԱԲ, 151 85 
Sodertalje, Sweden, SE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ասփեն Գլոբալ 
Ինքորփորեյթիդ, GBS Plaza, Cnr. La Salette & 
Royal Roads, Grand Bay, Mauritius, MU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.05.2019

____________________

Գրանցում No 2230
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15265
73 (1) Իրավատեր  ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ 
Լիմիթիդ, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge 
Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ասփեն Գլոբալ 
Ինքորփորեյթիդ, GBS Plaza, Cnr. La Salette & 
Royal Roads, Grand Bay, Mauritius, MU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        24.05.2019

____________________

Գրանցում No 2231
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3537, 3275, 17028
73 (1) Իրավատեր  Ռեքիթ ընդ Քոլմեն 
(Օվերսիզ) Լիմիթիդ, Dansom Lane, Hull, HU8 
7DS, England, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ռեքիթթ ընդ 
Քոլման (Օվերսիզ) Հիգիեն Հոում Լիմիթիդ, 
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, 
United Kingdom, GB

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.05.2019

____________________

Գրանցում No 2232
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3121, 9846, 9847, 9848, 
9849, 14784, 14835, 16640, 17523, 17524, 
18130, 18131, 18564
73 (1) Իրավատեր  Ռեքիթթ ընդ Քոլմեն 
(Օվերսիզ) Լիմիթիդ, Dansom Lane, Hull, HU8 7 
DS, United Kingdom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ռեքիթթ ընդ 
Քոլման (Օվերսիզ) Հելս Լիմիթիդ, 103-105 Bath 
Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, United King-
dom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.05.2019

____________________

Գրանցում No 2233
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 25661
73 (1) Լիցենզատու  «Իտերա» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 37, բն. 23, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Իլենիա» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. 
Երևան, Մաշտոցի պող. 18 շ., բն. 27,  AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.05.2019

____________________
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Գրանցում No 2234
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11847
73 (1) Իրավատեր  Հյունդաի Քորփորեյշն, 
25,Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of 
Korea, KR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Կիա Մոթորս 
Քորփորեյշն, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea, KR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.05.2019

____________________

Գրանցում No 2235
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 744, 765
73 (1) Իրավատեր  Ավենտիս Ֆարմա Ս.Ա., 20, 
avenue Raymond Aron, 92160 Antony, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սանոֆի 
Մըչուըր ԱյՓի, 54 rue La Boetie, 75008, Paris, 
France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        29.05.2019

____________________

Գրանցում No 2236
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21841
73 (1) Իրավատեր  «Մեդպրոգրես» ՍՊԸ, 
Երևան, Թբիլիսյան խճ. 35/2, բն. 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մեդ-
Պրոգրես» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս 51շ., 
բն. 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        30.05.2019

____________________

Գրանցում No 2237
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22527
73 (1) Իրավատեր  «ՌՌՌ» հանքային ջրերի 
գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Բյուրեղ» 
հանքային ջրի» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 
Բջնի, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.06.2019

____________________

Գրանցում No 2238
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28034, 27940
73 (1) Իրավատեր  «ՖՖԱ ինվեստմենտ» ՍՊԸ, 
Երևան, Թումանյան 18/9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Երևանի 
Շոկոլադի գործարան» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Միկոյան 17/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.06.2019

____________________

Գրանցում No 2239
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11193
73 (1) Իրավատեր  «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 23, բն. 5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող   «Ալբիոն - 
2002» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, Russian Federation 603002, N. 
Novgorod, Kanavinskaya str., bldg. 25, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.06.2019

____________________

Գրանցում No 2240
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13968, 13969
73 (1) Իրավատեր   Տիգրան Արզաքանցյան, 
Գավառ, Զորավար Անդրանիկի 20, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վարսենիկ 
Գրիգորյան, ՀՀ, ք. Գավառ, Դաշտոյան փողոց, 
27 շ., բն. 15, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        05.06.2019

____________________
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(51) 2019.01 (11) 3302 (13) A
A61F 9/00

(21) AM20190034 (22) 11.03.2019
(72) Асатур Овсепян (AM) 
(73) Асатур Овсепян, 0078, Ереван, Маркарян 
2-ой пер. 13, кв. 39 (AM) 
(54) Искусственная капсула линзы
(57) Изобретение относится к области 
здравоохранения, в частности, к используемым в 
офтальмологии микрохирургическим имплантам 
для интраокулярной коррекции афакии при 
выраженной недостаточности или полном 
отсутствии капсулярной опоры.

Суть изобретения состоит в том, что 
цельнолитая, с механической памятью 
полимерная рамкообразная капсула имеет 
центральную обойму с дужками и два крыла 
на диаметрально противоположных сторонах 
обоймы, при этом, каждое крыло состоит 
из двух частей: одна часть для опирания на 
цилиарную борозду глаза, а другая часть имеет 
форму длинной дугообразной проволоки для 
проведения сквозь толщу склеры и фиксации 
в ней. 

Согласно второму варианту изобретения: 
дужки на центральной обойме расположены на 
смещенных от оси симметрии косых позициях, 
1 ил.          

____________________

(51) 2019.01 (11) 3303 (13) A
B01D5/00
C23C18/00

(21) AM20170143 (22) 11.12.2017
(72) Алхас Казарян (AM), Рафаел Оганесян (AM), 
Валери Джавадян (AM), Оваким Алексанян (AM) 
(73) “”Эни” институт электронных материалов” 
ООО, 0007, Ереван, пр. Аршакуняц 119 (AM) 
(54) Способ получения висмут-теллур-
оксидного сегнетоэлектрического покрытия
(57) Изобретение относится к способам 
изготовления сегнетоэлектрических покрытий 
и может найти применение для получения 
защитного слоя металлов и сплавов с высоким 
коэффициентом расширения.

Готовят пленкообразующую смесь 
соединений висмута и теллура, осаждают ее на 
поверхность металлической подложки, затем 
формируют висмут-теллур оксидное покрытие. 
В качестве соединений висмута и теллура 
используют порошки висмута и теллура, взятые 
в массовом соотношении 1: (0,3-4). Смесь 
порошков висмута и теллура расплавляют 
при температуре 700°C в вакуумированной 
кварцевой ампуле. Полученный сплав охлаждают 
на воздухе и измельчают в порошок.  Осаждение 
пленкообразующей смеси на подложку 
осуществляют методом вакуумно-термического 
осаждения, а формирование покрытия 
осуществляют окислением его кислородом 
воздуха при температуре 250-400°C. 

Изобретение позволяет получить при низких 
температурах на поверхности легкоплавких 
металлов гомогенные висмут-теллур оксидные 
покрытия с регулируемой толщиной и без 
дефектов.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3304 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20190029 (22) 22.02.2019
(72) Варсеник Аветисян (AM), Арамаис Мкртчян 
(AM), Кристине Меликян (AM) 
(73) Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, Гераци 
14, кв. 4 (AM), Арамаис Мкртчян, 0001, Ереван, 
Саят-Нова 25, кв 32 (AM), Кристине Меликян, 
0025, Ереван, Гераци 14, кв. 4 (AM) 
(54) Способ получения фруктовых алкогольных 
напитков
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к способам 
получения фруктовых алкогольных напитков.

Фрукты моют, отделяют мякоть от косточек, 
измельчают, полученную массу прессуют, 
фильтруют и подвергают спиртовому брожению. 
До брожения в массу добавляют питательный 
комплекс для дрожжей, после чего добавляют 
сухие активные дрожжи, а брожение проводят 
при температуре  18-20°C.

Упрощается способ.  
____________________

Сведения о выданных патентах
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(51) 2019.01 (11) 3305 (13) A
C22B3/00
C22B19/00

(21) AM20190019 (22) 12.02.2019
(72) Лазарь Саргсян (AM), Альберт Франгулян 
(AM), Армен Оганесян (AM), Виген Симонян 
(AM), Норайр Никоян (AM) 
(73) Лазарь Саргсян, 0033, Ереван, пр-т 
Комитаса 1, кв. 221 (AM), Альберт Франгулян, 
0706, Арташат, Огостоси 23, дом 80 (AM), 
Армен Оганесян, 0018, Ереван, Нар-Доса 36, 
кв.10 (AM), Виген Симонян, 0007, Ереван, 
Аршакунятц  127, д. 2 (AM), Норайр Никоян, 
0041, Ереван, Атоян 120 (AM) 
(54) Способ извлечения цинка
(57) Изобретение относится к металлургии 
цветных металлов, в частности, к способам 
извлечения цинка.

Цинковый концентрат обжигают, огарок 
обрабатывают слабым раствором серной 
кислоты, фильтрацией отделяют полученный 
сульфатнокислый раствор цинка от осадка, 
затем раствор сульфата цинка подвергают 
электролизу, цинк содержащий катодный 
осадок плавят и отливают. Концентрат цинка 
перед обжигом перемешивают с концентратом 
сульфида железа в соотношении 1:1 по 
содержанию в них сульфидов цинка и железа, 
обжиг проводят при температуре 560-580°C, а 
сернокислотную обработку огарка осуществляют 
отработанным электролитом, образованным в 
процессе электроизвлеченния цинка.

Упрощается способ.
____________________

(51) 2019.01 (11) 3306 (13) A
C22C33/00

(21) AM20190020 (22) 12.02.2019
(72) Нина Саакян (AM), Марине Сасунцян (AM) 
(73) Нина Саакян, 0044, Ереван, Дурян 29, кв. 
12 (AM), Марине Сасунцян, 0019, Ереван, пр. 
Баграмяна 2, кв. 13 (AM) 
(54) Шихта для выплавки ферросилиция
(57) Изобретение относится к металлургии, в 
частности, к шихте для выплавки ферросилиция.

Шихта содержит следующие компоненты 
(мас. %): кокс - 5,0-35,0; древесные отходы - 
7,0-30,0; металлические отходы -  5,0-25,0; 
силиций - 3,0-17,0,    углерод - 1,0-5,0 и кварцит 
-  остальное.

Обеспечивается стабильный состав шихты.  
____________________

(51) 2019.01 (11) 3307 (13) A
E04F19/00

(21) AM20170145 (22) 14.12.2017
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцаха 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Устройство обеспечивающее ровность 
укладки плиток и расстояние между ними
(57) Изобретение относится к области 
строительства, в частности, к обеспечивающим 
ровность укладки разделителям плиток, 
используемых при укладке плиток.

Устройство, обеспечивающее ровность 
укладки плиток и расстояние между ними, имеет 
рукоятку и перпендикулярно расположенный к 
рукоятке разделитель, взаимодействующий с 
рукояткой регулирующий пресс. Пресс имеет 
опору и регулирующий узел. Дополнительно 
имеет прикрепленный к рукоятке, плотно 
соприкасающийся с плиткой и подпружиненный 
узел, фиксирующийся в соответствующем 
положении, разделитель съемный и прикреплен 
к рукоятке. Пресс выполнен в виде клина, 
боковые стороны которого пятиугольные. Клин 
имеет разные прямоугольные разделительные 
выступы, а на нижней части клина, 
соприкасающейся к рукоятке, выполнены 
косые разрезы.

Согласно одному из вариантов, опора 
прессы выполнена в виде восьмигранной 
призмы, а узел, регулирующий положение 
опоры, выполнен в виде пары гайка-винт.

Обеспечивается многократное исполь-
зование разделителя плиток, расширяются 
многофункциональные возможности приме-
нения разделителя, 121 ил. 

____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2019.01  (11) 554 (13) U
A61M 5/00

(21) AM20190032U (22) 26.02.2019
(72) Семен Самарчян (AM) 
(73) Семен Самарчян (AM) 
(54) Устройство для впрыскивания костного 
материала
(57) Полезная модель относится к хирургической 
стоматологии и может быть использована для 
впрыскивания порошкового и гранулированного 
костного материала с помощью созданной при 
синус-лифтинге костяной выемки.

Устройство для впрыскивания костного 
материала имеет рукоятку и прикрепленную к 
рукоятке узел для подачи костного материала. 
Узел выполнен в виде подпружиненной 
ложки, прикрепленной к цилиндрической 
направляющей, с возможностью перемещения 
в продольном направлении. Ложка выполнена 
в виде цилиндрического стакана, с усеченной 
боковой стенкой. 

Обеспечивается быстрое и удобное 
впрыскивание костного материала, 2 ил.  
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2019.01  (11) 555 (13) U
G07C 5/00

(21) AM20170101U (22) 26.07.2017

Сведения о выданных патентах

(72) Микаел Мелкумян (AM) 
(73) Микаел Мелкумян, 0048, Ереван, 16 кварт. 
45, кв. 79 (AM) 
(54) Система, обеспечивающая боковой и 
задний обзор транспортного средства
(57) Полезная модель относится к области 
автомобилестроения.

Система содержит средства, обеспечи-
вающие боковой и задний обзор транспортного 
средства. Эти средства осуществлены в виде 
подключенных друг с другом, обеспеченных 
сенсорами видеокамер для внешнего бокового 
и заднего видеонаблюдения, системы 
электронного управления и мониторов. 
Видеокамеры для внешнего бокового 
видеонаблюдения установлены на верхних и 
(или) нижних участках лицевых колонн кузова 
машины. Видеокамера для внешнего заднего 
видеонаблюдения установлена сзади кузова 
транспортного средства – в верхнем среднем 
участке. Мониторы установлены в салоне 
транспортного средства – на видимом для 
водителя месте.

Обеспечиваются боковой и задний 
надлежащий обзор транспортного средства и 
простота восприятия информации, 8 ил.

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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