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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների

նույնականացման միջազգային կոդերը

ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 

 A1 Գյուտի հիմնական արտոնագիր

 A2 Գյուտի նախնական արտոնագիր

 B2 Նախնական արտոնագրով նախկինում պահպանված գյուտի 

 հիմնական արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն

24 արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողության սկիզբը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

42 հայտը համընդհանուր ծանոթացման դնելու թվականը

44 գյուտի նախնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների 

 հրապարակման թվականը

45 գյուտի հիմնական արտոնագրի 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

65 հայտին վերաբերող ավելի վաղ հրապարակված արտոնագրային 

 փաստաթղթի համարը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 գյուտի 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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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2006) (11) 2123 (13) A2

A01G 1/10

(21) AM20080017  (22) 18.02.2008

(42) 03.03.2008

(71) Ռազմիկ Երեմի Փանոյան (AM)

(72) Ռազմիկ Երեմի Փանոյան (AM)

(73) Ռազմիկ Երեմի Փանոյան, Արմավիրի մարզ, 

գյուղ Մրգաշատ (AM)

(54) Խաղողի այգու մշակման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսության 

բնագավառին։ 

Խաղողի վազերը տնկում են 1,3 մ հեռա-

վորության վրա գտնվող զուգահեռ շարքերում 0,2-

0,25 մ հեռավորություն վրա։ 

Յուրաքանչյուր շարքում տեղադրում են 

հենասյուներ, որոնց վրա անցկացնում են թելեր։ 

Այգու եզրերում շարքերին զուգահեռ 10 մ 

հեռավորության վրա  տեղադրում են լրացուցիչ 

հենասյուներ  և դրանց ծայրերով, 2 մ բարձրության 

վրա, անցկացնում մետաղաճոպան։ Շիվերի աճ-

մանը զուգընթաց պոկում են 14x15 սմ մեծության 

տերևները պահածոյացման համար։ 

Առաջացած ծաղկաբույլերը հեռացնում 

են։ Առաջին ցրտահարությունից հետո վազերի 

վերգետնյա զանգվածը  հնձում են և վազը 

ծածկում հողով։ Այգում տնկում են լավագույն 

տերև ունեցող խաղողի սորտեր,  ինչպիսիք են՝ 

«Շահումյան», «Երևանի», «Իծապտուկ»։

Հիմնվում է այգի, որը տալիս է էկոլոգիապես 

մաքուր և որակյալ խաղողի կանաչ տերևներ՝ 

պահածոյացման համար։

___________________

(51) (2006)  (11) 2124 (13) A2

A23L 1/212 

(21) AM20070144  (22) 26.12.2007

(42) 03.03.2008

(71) Հակոբ Կարապետի Բարսեղյան (AM),  Հրանտ 

Ալբերտի Պապիկյան (AM)

(72) Հակոբ Կարապետի Բարսեղյան (AM), Հրանտ 

Ալբերտի Պապիկյան (AM)

(73) Հակոբ Բարսեղյան, 3123, Գյումրի, Արագած 

6-րդ թաղ. 2, բն. 11 (AM), Հրանտ Ալբերտի 

Պապիկյան, 3114, Գյումրի, Ս. Մատնիշյան 285 (AM)

(54) Մասուրի պտուղների վերամշակման 

եղանակ

(57) Մասուրի պտուղները լվանում են, չորացնում 

45-50օC ջերմաստիճանում 45-60 րոպեի ըն-

թացքում, բաժանում խմբաքանակների՝ ըստ 

պտուղների չափերի (խոշոր, միջին և մանր), 

յուրաքանչյուր խմբաքանակի պտուղները ման-

րացնում են առանձին՝ կտրատելով երկու մասի, 

մամլում, ազատում կորիզներից և մազմզուկնե-

րից, մանր պտուղներից ստացված պտղամիսը 

չորացնում են 75 - 80օC ջերմաստիճանում 3-3,5 

ժամվա ընթացքում մինչև 3-5% մնացորդային 

խոնավություն և փաթեթավորում, իսկ խոշոր 

և միջին պտուղներից ստացված պտղամիսը 

ուղարկում են պահածոյացման։

Ապահովվում է կորիզներից և մազմզուկներից 

ազատված մասուրի չոր պտղամսի ստացումը։

___________________

(51) (2006)  (11) 2125 (13) A2

A61K 9/68 

A23G 4/00

(21) AM20080005  (22) 21.01.2008

(42) 03.03.2008

(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM)

(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), Աննա 

Աշոտի Պետրոսյան (AM)

(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, Երևան 

0005, Արցախի պող. 1, բն. 1 (AM)

(54) Բուժիչ-կանխարգելիչ ազդեցության 

մաստակ

(57) Գյուտը վերաբերում է մաստակների արտա-

դրությանը, մասնավորապես՝ բուժիչ-կանխարգելիչ 

ազդեցության մաստակներին։

Հայտարկվող մաստակը ներառում է հիմք, մաթ, 

շաքարի փոշի, չինական կիտրոնածառի, չիչխանի, 

կովկասյան փշատերև  բրգաձև սոճու և մաս-

րենու տեսակախառնված CO2-լուծազատվածք, 

կիտրոնաթթու և անուշահոտ նյութեր,  բաղադրա-

մասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. 

հիմք՝ 24.0-24.07, մաթ՝ 18.5-18.7, շաքարի փոշի՝ 

59.0-59.2, չինական կիտրոնածառի, չիչխանի, 
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կովկասյան փշատերև բրգաձև սոճու և մասրենու 

տեսակախառնված CO2- լուծազատվածք՝ 0.5-

0.59, կիտրոնաթթու՝ 1.1-1.15 և անուշահոտ 
նյութեր՝ 0.65-0.7։

Բարձրացվում է մաստակի բուժիչ-կանխար-
գելիչ ազդեցությունը։

___________________

(51) (2006)  (11) 2126 (13) A2
A61K 9/68
A23G 4/00

(21) AM20080004 (22) 21.01.2008
(42) 03.03.2008
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM),  Աննա 
Աշոտի Պետրոսյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, Երևան 
0005, Արցախի պող. 1, բն. 1 (AM)
(54) Բուժիչ-կանխարգելիչ ազդեցության մաստակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մաստակների արտա-
դրությանը, մասնավորապես՝ բուժիչ-կանխարգելիչ 
ազդեցության մաստակներին։

Հայտարկվող մաստակը ներառում է վինիլա-
ցետատի օլիգոմեր, դեքստրոզա, շաքարի փոշի, 
էթիլային սպիրտ, չինական կիտրոնածառի, չիչ-
խանի, կովկասյան փշատերև բրգաձև սոճու և 
մասրենու տեսակախառնված CO2-լուծազատվածք 
և  անուշահոտ նյութեր, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. վինիլացետատի 
օլիգոմեր՝ 30.7-30.99,  դեքստրոզա՝ 14.02-14.06, 
շաքարի փոշի՝ 54.1-54.42, էթիլային սպիրտ՝ 
0.1-0.3, չինական կիտրոնածառի, չիչխանի,  կով-
կասյան փշատերև բրգաձև սոճու և մասրենու 
տեսակախառնված CO2-լուծազատվածք՝ 0.53-
0.73 և անուշահոտ նյութեր՝ 0.5-0.63։

Բարձրացվում է մաստակի բուժիչ-կանխար-
գելիչ ազդեցությունը։

___________________

(51) (2006)  (11) 2127  (13) A2
C07C 15/00 

(21) AM20070137  (22) 13.12.2007
(42) 03.03.2008
(71) ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի 
օրգանական քիմիայի ինստիտուտ (AM)

(72) Էմմա Հովսեփի Չուխաջյան (AM), Քնարիկ 
Գևորգի Շահխաթունի (AM), Էլիզա Հովսեփի 
Չուխաջյան (AM), Լիլիթ Վալերիի Հայրապետյան 
(RU), Արմենուհի Արմենի Խաչատրյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի օրգա-
նական  քիմիայի ինստիտուտ, 0094, Երևան, 
Զաքարիա Քանաքեռցու 167ա (AM)
(54) Ալֆա-վինիլնավթալինի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է արոմատիկ ածխա-
ջրածինների քիմիային, մասնավորապես՝ ալֆա- 
վինիլնավթալինի ստացման եղանակներին և 
կարող է կիրառվել պլաստմասսաների արտադրու-
թյունում։

Մոլային համարժեք քանակներով վերցրած 
ալֆա-բրոմնավթալինը և մանրացրած մագ-
նեզիումը ենթարկում են փոխազդեցության 
բացարձակ եթերի միջավայրում, ստացված ալֆա-
նավթիլմագնեզիումի բրոմիդին ավելացնում են  
ացետալդեհիդ, ապա հիդրոլիզում աղաթթվի 
ջրային լուծույթով, հիդրոլիզից հետո առաջացած 
ալֆա- նավթիլմեթիլկարբինոլի եթերային լու-
ծույթը չորացնում են կալցիումի քլորիդով մեկ 
օրվա ընթացքում սենյակային ջերմաստիճանում, 
ապա անջատում եթերային շերտը և չորացնում 
այն կալցիումի քլորիդի նոր չափաբաժնով 
հիդրոքինոնի առկայությամբ երկու օրվա ընթաց-
քում սենյակային ջերմաստիճանում։ Չորացրած 
եթերային շերտը թորում են՝ եթերի և  նավթալինի 
հեռացման համար, իսկ մնացորդը ենթարկում են 
ապահիդրատացման կատալիտիկ քանակության 
պարա- տոլուոլսուլֆաթթվի առկայությամբ 90-
98оC ջերմաստիճանում 400-500 Պա  ճնշման 
տակ։

 Ապահովվում է եղանակի պարզեցումը։
___________________

(51) (2006)  (11) 2128 (13) A2
C07C 69/00 

(21) AM20070122  (22) 09.11.2007
(42) 03.03.2008
(71) Երևանի «Պլաստպոլիմեր» գիտահետա-
զոտական ինստիտուտ ՓԲԸ (AM), ՕՕՕ «ՍՏԱՎ-
ՐՈԼԵՆ» (RU), ՓԲԸ «ԳԻՊՐՈՊԼԱՍՏ» (RU)
(72) Վոլոդյա Կարապետի Երիցյան (AM), Սոֆյա 
Նիկոլայի Սերգեեվա (AM), Պատվական Ստեփանի 
Ոսկանյան (AM), Վազգեն Երվանդի Բադալյան (AM),  
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Նիկոլայ Պյոտրի Պոլևշչիկով (RU), Գենադի Վասիլիի 
Վալկովիչ (RU), Վերա Վասիլիի Բորիսովա (RU), 
Ալեքսանդր Ալեքսեյի Ագանիչև (RU), Լարիսա Նաումի 
Լիվշից (RU), Ալեքսանդր Իվանի Զոտով (RU)
(73) Երևանի «Պլաստպոլիմեր» գիտահետա-
զոտական ինստիտուտ ՓԲԸ, 0007, Երևան, 
Արշակունյաց 127  (AM), «Ստավրոլեն» ՓԲԸ, 
356808, ՌԴ, Ստավրոպոլսկիյ կրայ, Բուդյոնովսկ, 
Ռ. Լյուքսեմբուրգի 1 (AM), «Գիպրոպլաստ» ՓԲԸ,  
129110, ՌԴ, Մոսկվա, Գիլյարովսկոգո (RU)
(54) Վինիլացետատի ստացման եղանակ

(57) Էթիլենի, քացախաթթվի և թթվածնի 
շոգեգազային խառնուրդը անցկացնում են կատա-
լիզորդի շերտով 2000-8000 ժամ-1 ծավալային 
արագությամբ, ռեակցիայի խառնուրդը սառեցնում 
են, խտացնում, անջատում չփոխազդված գազային  
բաղադրիչներն ու առաջացած իներտ գազերը, 
վերաշրջանառեցնում դրանք և վինիլացետատը 
անջատում են խտուցքից բազմաթորմամբ։ 
Կատալիզորդը ներառում է՝ զանգված.%. պալադի՝ 
0,5-1,5, ոսկի՝ 0,2-0,7, կալիումի ացետատ՝ 5,0-10,0 
և  սիլիցիումօքսիդային կրող՝ մնացածը։ Էթիլենի, 
իներտ գազերի, քացախաթթվի և թթվածնի 
մոլային հարաբերակցությունը խառնուրդում 
պահում են (4-7) ։ (3-6) ։ (2-3) ։ 1 սահմաններում։

Բարձրացվում է պրոցեսի արտադրողակա-
նությունը և վինիլացետատի ելքը։

___________________

(51) (2006)  (11) 2129  (13) A2
C12G 1/00 

(21) AM20080006  (22) 21.01.2008
(42) 03.03.2008
(71) Լուսինե Վանուշի Շահինյան (AM)
(72) Ալեքսանդր Մնացականի Սամվելյան (AM), 
Լուսինե Վանուշի Շահինյան (AM)
(73) Լուսինե Վանուշի Շահինյան, 0075, Երևան, 
Ռոստովյան 36, բն. 4 (AM)
(54) Շամպայն գինու արտադրության համար 

լիկյորի պատրաստման եղանակ
(57) Խաղողի Այվազյանի վարդաբույր մուսկատային 
սորտից պատրաստում են քաղցու։ Ստացված 
քաղցուին ավելացնում են  բազմաթորած էթիլային 
սպիրտ մինչև 11,5 ծավալ.% թնդությունը, 
սախարոզ և կիտրոնաթթու։ Ստացված խառնուրդը  
զտում են  և հնացնում։

Բարձրացվում է  բուրավետ նյութերի քանակը 
լիկյորում։

___________________

(51) (2006)  (11) 2130  (13) A2
C23C 16/26 

(21) AM20080002  (22) 15.01.2008
(42) 03.03.2008
(71) Ժոզեֆ Ռեթևոսի Փանոսյան (AM)
(72) Ժոզեֆ Ռեթևոսի Փանոսյան (AM), Սերժիկ 
Սարգսի Ոսկանյան (AM)
(73) Ժոզեֆ Ռեթևոսի Փանոսյան, 0019, Երևան, 
Մարշալ Բաղրամյան պող. 58, բն. 75 (AM)
(54) Ալմաստանման ածխածնային թաղանթով 

պատման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է նյութագիտությանը, 
մասնավորապես՝ արտաքին միջավայրի քայքայող 
և աղտոտող  ազդեցություններից նյութերի պաշտ-
պանությանը և կարող է կիրառվել օրգանական 
և անօրգանական նյութերը, ինչպիսիք են՝  օրգա-
նական ապակին, օպտիկական ոսպնյակները, 
արեգակնային լուսաէլեկտրական տարրերը և 
ճառագայթների խտարարները պաշտպանելու 
համար:

Վակուումային խցիկում տեղադրված հաս-
տատուն հոսանքի իոնային աղբյուրի  միջոցով  
առաջացնում են  N+, C+, H+ իոնների հոսք, որի 
ճանապարհին տեղադրում են հոսքի նկատմամբ 
շարժվող օրգանական նյութը։ Կառավարում են  
իոնների կինետիկ էներգիաները և օրգանական 
նյութի մակերևույթին ստանում (a-C:H ) ալմաս-
տանման ածխածնային թաղանթի (ԱԱԹ) երկու 
շերտ, որոնք ունեն 85%-ից ավելի մեծ  լուսաթա-
փանցելիություն։ Կառավարում են թաղանթների 
բեկման ցուցիչները, որից հետո ԱԱԹ-ի մակե-
րևույթին նստեցնում են այն աղտոտումից պաշտ-
պանող a-SiCxNy երրորդ շերտը։

Բարձրացվում է օրգանական նյութի պաշտ-
պանվածությունը արտաքին ազդեցություններից,   
պարզեցվում է պատման եղանակը, նվազեցվում 
են նյութերի և ծախսվող էլեկտրաէներգիայի 
քանակները, կրճատվում է պատման ժամանակը, 
6  նկ.։ 

___________________

(51) (2006)  (11) 2131 (13) A2
F03D 3/00 

(21) AM20070127  (22) 15.11.2007
(42) 03.03.2008
(71) Ռոբերտ Սարգսյան (AM)
(72) Ռոբերտ Սարգսյան (AM)
(73) Ռոբերտ Սարգսյան, Արագածոտնի մարզ, 
0203, Աշտարակ-2, Գիտավան 8, բն. 8 (AM)
(54) Հոսքի էներգիայի կերպափոխիչ
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(57) Գյուտը վերաբերում է էներգիայի այլընտ-
րանքային աղբյուրների օգտագործման բնագա-
վառին։

Հոսքի էներգիայի կերպափոխիչն ունի կենտրո-
նական ուղղաձիգ առանցքի շուրջը պտտվող 
իրան, որին սեփական առանցքի շուրջը պտտվելու 
հնարավորությամբ համաչափ ամրակցված են 
թիակներ։ Թիակները տեղակայված են իրա-
նին կոշտ ամրակցված երեք շրջանակներում։ 
Թիակների պտտման առանցքները շեղված են 
իրենց համաչափության առանցքից և ուղղահայաց 
են կենտրոնական առանցքին։ Թիակների պտույտը 
սեփական առանցքի շուրջ երկու ուղղություններից 
մեկում  արգելափակված է շրջանակի եզրամասում, 
ընդ որում արգելափակված ուղղությունը բոլոր 
թիակների համար միևնույնն է։

Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարձրացվում 
է հուսալիությունը, 6 նկ.։

___________________

(51) (2006)  (11) 2132 (13) A2
H01L 21/00 
H01L 21/02

(21) AM20070146  (22) 28.12.2007
(42) 03.03.2008
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային  կազմա-
կերպություն (AM)
(72) Ժոզեֆ Ռեթևոսի Փանոսյան (AM), Սերժիկ 
Սարգսի Ոսկանյան (AM), Արման Սերժիկի Ոս-

կանյան (AM), Արծրուն Հովհաննեսի Առաքելյան 
(AM), Արսեն Տիգրանի Դարբասյան (AM), Երեմիա 
Վաղարշակի Ենգիբարյան (AM), Արմեն Սերժիկի 
Ղարիբյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային  կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Կիսահաղորդչային լուսաէլեկտրական կեր-

պափոխիչի պատրաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է լուսային էներգիային, 
մասնավորապես՝ արեգակնային էներգիան 
էլեկտրական էներգիայի կերպափոխելու 
բնագավառին և կարող է կիրառվել կիսահա-
ղորդչային լուսաէլեկտրական կերպափոխիչների 
(ԿԼԷԿ)  պատրաստման ժամանակ:
      Եղանակի համաձայն, վակուումային խցիկում 
տեղակայում են կիսահաղորդչային տակդիր, 
հաղորդում են դրան պտտական շարժում, վա-
կուումային խցիկում գտնվող հաստատուն հոսանքի 
կառավարվող իոնային աղբյուրից տալիս են  C+, 
H+, N+, Ar+ բաղադրությամբ պլազմային հոսք և 
փոփոխելով այդ հոսքի տարրերի քանակությունը՝ 
տակդիրի վրա ստեղծում են լուսազգայուն և ցածր 
հաղորդականություն ունեցող ալմաստանման 
ածխածնային թաղանթ, այնուհետև առաջացնում 
հաղորդիչ թաղանթ։
      Բարձրացվում է  ԿԼԷԿ-ի պաշտպանվածության 
աստիճանը, պարզեցվում է ստացման եղա-
նակը, նվազեցվում են նյութերի և ծախսվող 
էլեկտրաէներգիայի քանակները, կրճատվում է 
պատրաստման ժամանակը, 3 նկ.։

___________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 

ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 

ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 թվականը, որից սկսվում է ՀՀ արտոնագրով վերապահված իրավունքների 

  գործողությունը

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)

57 էական հատկանիշների ամբողջությունը

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ 1
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№ 8
2 5 . 0 8 . 2 0 0 8

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 06-11  (11) 196  (13) S
(21) 20080006  (22) 18.03.2008
(71) Նարիկո Օհարա (JP), Կունիակի  Տակամացու (JP)
(72) Նարիկո Օհարա (JP), Կունիակի  Տակամացու (JP)
(73) Նարիկո Օհարա (JP), Կունիակի Տակամացու (JP)
(74)  Ա. Գալոյան
(54) Գորգ
(55)

(57) Գորգ, որը բնութագրվում է՝
 - գրաֆիկական պատկերի եւ հիմնագույնի

համադրությամբ կազմված ցայտուն լուծումով 
ուղղանկյան տեսքով.

 - վառ գունային գամմայով կատարված երկայ-
նական գունավոր բարակ գծերի առկայությամբ.

 - գծերի վրա, նույն ուղղությամբ կատարված 
ոճավորված բոբիկ ոտնաթաթերի տեսքով  գրա-
ֆիկական  պատկերի առկայությամբ։

___________________

(51) 09-01   (11) 197  (13) S

(21) 20080009   (22) 28.04.2008

(31) 200730320275. (32) 26.10.2007 (33) CN4

(71) "Դը Կոկա Կոլա Քամփնի" (US)

(72) Վիմգ Օ-Յենգ (GB), Ժե Յու Չեն (CN), Յուն 

Հուա Քսու (CN)

(73) "Դը Կոկա Կոլա Քամփնի" (US)
(74)  Ա. Գալոյան
(54) Շիշ

(55)

                                       
                                                        նկ.2

                                                        նկ.3
               նկ.1

(57) Շիշ, որը բնութագրվում է ՝
 - պարուրակավոր արտաքին մակերեւույթ 

ունեցող գլանաձեւ պսակիկով.
 - կարճ գլանաձեւ վզիկով, որը սահմանազատիչ 

ցցուն գոտով բաժանված է պսակիկից.
 - երկու մասերից կազմված՝ զանգակի  տեսք 

ունեցող ուսիկների հատվածով, որտեղ վերեւի 
հատվածը  կատարված է իրար հաջորդող ուղղա-
հայաց կողմնորոշված տաս ձվաձեւ տերեւանման
տարրերի համադրությամբ եւ ունի անհարթ 
մակերեւույթով գմբեթի տեսք, իսկ ներքեւի մասը՝  
հատած կոնի տեսք.

 - գլանաձեւ իրանով, որը տեսողականորեն 
բաժանված է  վեց հորիզոնական  հատվածների, 
ընդ որում ինչպես վերեւի, այնպես էլ ներքեւի 
երկու հատվածները իրարից անջատված չեն, 
իսկ մեջտեղի մասում  միմյանցից անջատված են 
բարակ ակոսավոր օղագոտիներով.

 - անհարթ մակերեւույթով, ծաղկի տեսք 
ունեցող ներքեւի մասով, որն իրենից ներկա-
յացնում է ՝ իրար հերթագայող յոթ տերեւանման 
գոգավորությունների եւ ցցուն հատվածների 
համադրություն։

___________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540  ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

15

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 0 8

(210) 20071039 (111) 12995
(220) 17.09.2007 (151) 02.07.2008
   (181) 17.09.2017
(730) Հեբիթեթ Ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեշնլ

Ինք., US
(540) 

(511) (510)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 36. բարեգործական նպատակների հա-

մար ֆինանսական միջոցների հայթայթման և հա-
վաքման ծառայություններ, հիփոթեքային ծառա-
յություններ.

դաս 37. կարիքավորների համար բնակատե-
ղերի վերանորոգում և կառուցում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071386 (111) 12996
(220) 13.12.2007 (151) 02.07.2008
   (181) 13.12.2017
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Դալար, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, դարչնա-
գույն, շագանակագույն, մանուշակագույն, երկ-

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ 

սպասարկման նշանների մասին

նագույն, կապույտ, կանաչ, դեղին, սպիտակ 
և կարմիր գույներով։

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

____________________

(210) 20071388 (111) 12997
(220) 13.12.2007 (151) 02.07.2008
   (181) 13.12.2017
(730) «Լևոն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Հոկ-

տեմբեր, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 29. մարինադ։

____________________

(210) 20071394 (111) 12998
(220) 14.12.2007 (151) 02.07.2008
   (181) 14.12.2017
(730) «Իմէքս Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 

խճուղի 2, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ 
և կանաչ գունային համակցությամբ։
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(511) (510)
դաս 6. մետաղյա շինանյութեր. շարժական 

մետաղական կոնստրուկցիաներ և սարքավորում-
ներ, մետաղյա ճոպաններ և լարեր, փականային և 
կողպման իրեր, մետաղյա խողովակներ. անկիզե-
լի պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր.

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 մետաղ-
յա ճկուն խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղ-
յա կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակնե-
րի համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ։

____________________

(210) 20071477 (111) 12999
(220) 29.12.2007 (151) 02.07.2008
   (181) 29.12.2017
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 
Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ-
րանյութեր։

____________________

(210) 20080019 (111) 13000
(220) 14.01.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 14.01.2018
(730) «Արմենբրոկ» ԲԲԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 

պող., 32/1 շենք, թիվ 8 տարածք, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 36. ներդրումային գործունեություն, միջ-

նորդային (դիլերային, բրոքերային) գործունեու-
թյուն արժեթղթերի շուկայում, խորհրդատվական 
ծառայություններ արժեթղթերի շուկայում, թողարկ-
վող արժեթղթերի տեղաբաշխմանը նպաստող գոր-
ծունեություն, արժեթղթերի հավատարմագրային 
կառավարում։

____________________

(210) 20080041 (111) 13001
(220) 24.01.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 24.01.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(511) (510)
դաս 29. պահածոյացված, չորացված, սառեց-

ված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ-
պոտ. տոմատ.
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դաս 32. աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր, հյու-
թեր, մրգահյութեր, զովացուցիչ ըմպելիք, գազավոր-
ված ջրեր և ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի, հայկական կոնյակի (բրենդի)).

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

____________________

(210) 20080042 (111) 13002
(220) 24.01.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 24.01.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(511) (510)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, չորաց-

ված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ-
պոտ, տոմատ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի, գինու)։

____________________

(210) 20080153 (111) 13003
(220) 22.02.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 22.02.2018
(730) Կարեն Խաչիկյան Երևան, Ավան 7-րդ փող., 
տուն 47/1, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080207 (111) 13004
(220) 11.03.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 11.03.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20080208 (111) 13005
(220) 11.03.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 11.03.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________
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(210) 20080209 (111) 13006
(220) 11.03.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 11.03.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20080276 (111) 13007
(220) 26.03.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 26.03.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպարե-

զում. գրասենյակային ծառայություններ (բացառու-
թյամբ առևտրի)։

____________________

(210) 20080290 (111) 13008
(220) 01.04.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 01.04.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20080408 (111) 13009
(220) 30.04.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 30.04.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ (բացառու-
թյամբ առևտրի)։

____________________

(210) 20080409 (111) 13010
(220) 30.04.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 30.04.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20080518 (111) 13011
(220) 30.05.2008 (151) 02.07.2008
   (181) 30.05.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20070442 (111) 13012
(220) 25.04.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 25.04.2017
(730) «Ձեռներեցության միջազգային ակադեմիա

«Մոսկվա» Երևանի մասնաճյուղ, Երևան, Կոր-
յունի 12, ՀՊՃՀ 9-րդ մասնաշենք, 3-րդ հարկ, 
304 սեն., AM

(540) 

(591) Նշանը պահպավում է կարմիր և սև գունա-
յին համակցությամբ։

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

ուսուցում, ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում)։

____________________

(210) 20070469 (111) 13013
(220) 02.05.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 02.05.2017
(730) «Յասո Արմենի» ՍՊԸ, Երևան, Ա.Ահարոն-

յան 14, բն. 32, AM
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն։
(511) (510)

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 
այլ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք-
ներ և մրգահյութեր.

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

____________________

(210) 20070979 (111) 13014
(220) 03.09.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 03.09.2017
(730) Վալիդ Արֆուշ , UA
(540) 

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

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071064 (111) 13015
(220) 25.09.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 25.09.2017
(730) Սեմյոն Պողոսյան, Երևան, Թավրիզյան 46, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 

ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպե-
լիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20071133 (111) 13016
(220) 10.10.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 10.10.2017
(730) Սեյրան Պողոսյան, Երևան, Ա. Խաչատրյան 

26/1-12, AM
(540) 

(526) «COLA» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-
գային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-
յութեր։

____________________

(210) 20071202 (111) 13017
(220) 25.10.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 25.10.2017
(730) «Էկոնոմինկասացիա» դուստր ՓԲԸ, Երևան, 

Ամիրյան 23/1, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ և երկ-
նագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 36. արժեքների ինկասացիոն ծառայու-

թյուն.
դաս 39. թանկարժեք բեռի ուղեկցման ծառա-

յություն ֆիզիկական անձանց հետ. թանկարժեք 
բեռի տեղափոխման ծառայություն։

____________________

(210) 20071218 (111) 13018
(220) 29.10.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 29.10.2017
(730) Սեմյոն Պողոսյան, Երևան, Թավրիզյան 46, AM
(540) 

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-
գային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-
յութեր։

____________________
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(210) 20071242 (111) 13019
(220) 05.11.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 05.11.2017
(730) Վալիդ Արֆուշ , UA
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ փիրու-
զագույն, ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

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

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում. գեղեցկության մր-
ցույթների կազմակերպում և անցկացում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071243 (111) 13020
(220) 05.11.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 05.11.2017
(730) Վալիդ Արֆուշ , UA
(540) 

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

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում. գեղեցկության մր-
ցույթների կազմակերպում և անցկացում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071274 (111) 13021
(220) 12.11.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 12.11.2017
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Ինտերօյլ» , RU
(540) 

(511) (510)
դաս 29. արևածաղկի ձեթ, բուսական յու-

ղեր, ճարպեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071336 (111) 13022
(220) 26.11.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 26.11.2017
(730) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB
(540) 

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

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071337 (111) 13023
(220) 26.11.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 26.11.2017
(730) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ 48, GB
(540) 

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

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20071338 (111) 13024
(220) 26.11.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 26.11.2017
(730) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB
(540) 

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

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071398 (111) 13025
(220) 18.12.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 18.12.2017
(730) «Կառա-հաց» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Ար-

տաշատ, Մյասնիկյան 36, AM
(540) 

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

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

(511) (510)
դաս 30. հաց և հացամթերք։

____________________

(210) 20071476 (111) 13026
(220) 29.12.2007 (151) 10.07.2008
   (181) 29.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

____________________

(210) 20080021 (111) 13027
(220) 15.01.2008 (151) 10.07.2008
   (181) 15.01.2018
(730) «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ  

Իսակովի 8, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, մուգ դե-
ղին և կանաչ գունային համադրությամբ։

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր։

____________________

(210) 20070893 (111) 13028
(220) 07.08.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 07.08.2017
(730) Փրոքսիմո Սփիրիթս, Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. օղի. ալկոհոլային խմիչքներ։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20070894 (111) 13029
(220) 07.08.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 07.08.2017
(730) Փրոքսիմո Սփիրիթս, Ինք. , US
(540) 
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(511) (510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. օղի. ալկոհոլային խմիչքներ։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20070895 (111) 13030
(220) 07.08.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 07.08.2017
(730) Փրոքսիմո Սփիրիթս, Ինք. , US
(540) 

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

(511) (510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. օղի. ալկոհոլային խմիչքներ։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20070896 (111) 13031
(220) 07.08.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 07.08.2017
(730) Փրոքսիմո Սփիրիթս, Ինք. , US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կանաչ, 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. օղի. ալկոհոլային խմիչքներ։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20070937 (111) 13032
(220) 16.08.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 16.08.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Ասո-

ցիացիա յուրիստով-մեժդունարոդնիկով, էկո-
նոմիստով ի ուպրավլենցև» , RU

(540) 

(511) (510)
դաս 16. տպագրական արտադրանք և հրա-

տարակություններ. դպրոցական, գրենական պի-
տուքներ (բացառությամբ կահույքի), ուսուցողա-
կան նյութեր և ձեռնարկներ (բացառությամբ սար-
քավորումների), թղթագրենական պիտույքներ, փո-
խադրանկարներ. պիտակներ, պատվադրոշներ, 
դրոշակներ, բացառությամբ մանածագործակա-
նի. սպասքի համար ստվարաթղթե տակդիրներ. 
ալմանախներ. երգարաններ. նոտաներ. ալբոմներ. 
օրացույցներ, ամսագրեր, բուկլետներ, ուրվագրեր, 
պլակատներ, բրոշյուրներ, տեղեկագրեր, կատալոգ-
ներ, պարբերական հրատարակություններ, տեղե-
կատվական հրատարակություններ, տպագրական 
կարգացուցակներ, ցուցակներ, ուսուցողական և 
դիտողական ձեռնարկներ, դասագրքեր, հրահանգ-
ներ, ձեռնարկներ, այդ թվում տեղեկատվական հա-
մակարգերի, ծրագրերի, համակարգիչների տվյալ-
ների բազաների համար, լուսանկարներ, կազմեր, 
բացիկներ, նամականիշեր, ծրարներ, ինքնասոսնձ-
վող պիտակներ. փաթեթանյութեր, թղթե պայու-
սակներ, բացիկներ, թղթից կամ պլաստիկ նյութե-
րից տոպրակներ՝ փաթեթավորման համար, ջրա-
ներկեր, նկարներ, փորագրանկարներ, օֆորտներ, 
ուրվանկարներ, ազդագրեր, հայտարարություն-
ներ, տոմսեր, բլանկներ, բլոկնոտներ, թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցանակներ, հաշվողական աղյու-
սակներ, գլոբուսներ, սեղմիչներ (ամրակներ) թղթե-
րի համար, էջանշաններ գրքերի համար, թղթե վա-
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րագույրներ, հուշատետրեր, մատիտներ, ֆլոմաս-
տերներ, ինքնահոսներ, ստվարաթղթե դիտափո-
ղակներ, կպչուն ժապավեններ գրասենյակային և 
(կամ) կենցաղային նպատակների համար, կպչուն 
պիտակներ, ընդգրկված 6-րդ դասում, կազմեր, 
կազմեր անձնագրերի համար, պլաստմասսայե թա-
ղանթներ փաթեթավորման համար, թղթե թաշկի-
նակներ, տակդիրներ գրիչների և մատիտների հա-
մար, տակդիրներ լուսանկարների համար, ձեռքի 
սրբիչներ, անձեռոցիկներ, թղթե սփռոցներ, գրա-
սենյակային ամրակներ, թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցուցատախտակներ հայտարարությունների հա-
մար, մատիտների սրիչներ, մատիտներ սրելու հար-
մարանքներ, տրաֆարետներ, շաբլոններ, ընդգրկ-
ված 16-րդ դասում, պապյե-մաշեից ֆիգուրներ, 
արձանիկներ, դրոշներ (թղթե).

դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ հա-
մակարգչային ցանցում և շարժական հեռախոսա-
յին ցանցի միջոցով տարածվող ինտերակտիվ գո-
վազդ. էլեկտրոնային զանգվածային տեղեկատվու-
թյան միջոցների, շարժական բովանդակության 
առաջմղում (երրորդ անձանց համար). զանգվածա-
յին լրատվության միջոցներին բաժանորդագրման
կազմակերպում, այդ թվում՝ էլեկտրոնային զանգ-
վածային լրատվության միջոցներին, շարժական 
բովանդակության տարածում, այդ թվում՝ ինտեր-
նետի միջոցով և մագնիսական քարտերի վաճառ-
քի միջոցով. գովազդային ժամանակի վարձույթ բո-
լոր զանգվածային լրատվության միջոցներում, այդ 
թվում՝ էլեկտրոնային զանգվածային լրատվության 
միջոցներում. գործերի կառավարում գործարարու-
թյան ասպարեզում. վարչարարական գործունեու-
թյուն գործարարության ասպարեզում. գրասենյա-
կային ծառայություններ. աջակցություն արդյունա-
բերական և առևտրային գործարքների կառավար-
ման ասպարեզում. վարձակալության բյուրոների 
ծառայություններ. վաճառք աճուրդի միջոցով. հա-
մակարգչային ֆայլերում տեղեկությունների հավա-
քում, որոնում և համակարգում, տվյալների բազա 
(երրորդ անձանց համար). ապրանքների ցուցադ-
րում. հաղորդագրությունների ձայնագրում. հասա-
րակական կարծիքի ուսումնասիրություն. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկատվու-
թյուն. վիճակագրական տեղեկատվություն. հետա-
զոտություններ մարկետինգի ոլորտում. աշխատա-
կիցների կազմի հարցերով խորհրդատվություն. 
տեղեկատվական բիզնեսի ոլորտում մասնագի-
տական խորհրդատվություն. տեքստերի մշակում. 

էլեկտրոնային հրապարակումների մամուլի տեսու-
թյուն, անփոփագրերի մշակում. գովազդային նյու-
թերի թարմացում. քարտուղարական սպասար-
կում. առևտրային տոնավաճառների կազմակեր-
պում՝ առևտրային կամ գովազդային նպատակնե-
րով. գովազդային նյութերի վարձույթ. գովազդա-
յին տեքստերի հրատարակում. փաստաթղթերի վե-
րարտադրություն. գործարարական գործարքների 
վերաբերյալ տեղեկություններ. թերթերում գովազ-
դային սյունակների պատրաստում. հեռախոսային 
պատասխանիչների ծառայություններ (բացակա 
բաժանորդների համար). լուսապատճենահանում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում ՝ առևտրային 
և գովազդային նպատակներով.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. զանգվա-
ծային տեղեկատվության էլեկտրոնային միջոցներ, 
որոնք տարածվում են ինտերնետի, շարժական հե-
ռախոսային ցանցի միջոցով. լրատվական, տեղե-
կատվական, զվարճալի, կրթական տեղեկատվու-
թյունների ստեղծում և տրամադրում շարժական 
(բջջային) ցանցի և ինտերնետի միջոցով. ինտերնե-
տի մուտքի կազմակերպում. լրատվական տպագ-
րական գործակալություններ (լրատվական ծա-
ռայություններ). հեռակապի մասին տեղեկատվու-
թյուն. ինտերնետի մուտքի ապահովում (պրովայ-
դերների ծառայություն). անհետաձգելի հայտարա-
րությունների հաղորդում. հեռահաղորդակցության 
միջոցների վարձույթ. հեռախոսակապ. կապ. հա-
ղորդագրությունների փոխանցում համակարգիչ-
ների միջոցով. էլեկտրոնային փոստ. ռադիո- և հե-
ռուստահեռարձակում, տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցությունների ասպարեզում. 

դաս 41. դաստիարակություն, կրթություն, 
զվարճությունների կազմակերպում, զվարճություն-
ներ. զվարճալի միջոցառումների պատրաստում. 
ժամանցի կազմակերպում. ներկայացումներ, շոու-
ներ, զվարճալի մրցույթների, մրցումների կազմա-
կերպում. մրցանակաբաշխության արարողություն-
ների կազմակերպում, գեղեցկության մրցույթներ. 
սպորտային և մշակութային միջոցառումների կազ-
մակերպում. դաստիարակության և կրթության, 
զվարճությունների և հանգստի, մշակույթի, արվես-
տի և սպորտի ոլորտի մասին տեղեկատվություն. 
երաժշտության ստեղծում. սցենարների ստեղծում. 
դերասանների ծառայություններ, էստրադային ար-
տիստների ծառայություններ. կրկեսներ. կենդանա-
բանական այգիներ. խաղարաններ. ատրակցիոննե-
րի այգիներ. մոլեխաղեր. կազինո. բուքմեյքերների
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ծառայություններ. ինտերնետ ցանցի և շարժական 
հեռախոսային ցանցի միջոցով տարածվող զանգ-
վածային լրատվության էլեկտրոնային միջոցների
պատրաստում, արտադրություն, այդ թվում՝ զվար-
ճալի ծրագրերի, երաժշտական ֆայլերի, հեռախո-
սազանգերի, սպորտային և մշակութային միջոցա-
ռումների հեռարձակումների, գեղարվեստական 
ստեղծագործությունների, համերգների, երաժշտա-
կան տեսահոլովակների, տեսանորությունների, 
ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի, հարցազրույցների և ին-
տերնետով կամ շարժական հեռախոսային ցան-
ցի միջոցով այլ տեղեկատվության պատրաստում
և արտադրություն (բացառությամբ՝ ծրագրավոր-
ման). ինտերնետային կամ բջջային կապի ցան-
ցերով տարածելու նպատակով ստեղծագործու-
թյունների (երաժշտական և տեքստային) փոխա-
կերպման կազմակերպում, բացառությամբ ծրագ-
րավորման. բջջային հեռախոսների համար երաժշ-
տական բովանդակության (կոնտենտի) ստեղծում 
(կոմպոզիտորների ծառայություններ). էլեկտրոնա-
յին գրադարաններ, էլեկտրոնային գրադարաննե-
րում պահպանվող ստեղծագործությունների վար-
ձույթ. ակումբներ. թարգմանությունների ծառայու-
թյուններ. տեղեկատվական ինտերնետ-պորտալ-
ների, ինտերնետային կայքերի ծառայություններ. 
ուսումնական գործընթացի կազմակերպում, խա-
ղերի, ձայնա- և տեսահոլովակների, տեսանորու-
թյունների, ֆիլմերի, շոու ծրագրերի հեռարձակում-
ների, ներկայացումների, համերգների, մրցույթնե-
րի պատրաստում՝ շարժական հեռախոսային ցան-
ցերի և ինտերնետի միջոցով. ինտերակտիվ էլեկտ-
րոնային հրապարակումներով (չբեռնվող) ապահո-
վում (տրամադրում), ներառյալ՝ չաթեր, ֆորումներ, 
քվեարկություններ. ներկայացումների տոմսերի 
նախօրոք պատվեր. գրքերի հրատարակում. դաս-
տիարակության, կրթության, հանգստի, զվարճու-
թյունների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ներառ-
յալ նշված տեղեկատվության տրամադրում ինտեր-
նետով համակարգչային ցանցի և շարժական հե-
ռախոսային ցանցի միջոցով, կինոստուդիաներ. 
տեսագրությունների մոնտաժում, հեռուստա- և 
ռադիոծրագրերի մոնտաժում. համաժողովների, 
մաստեր-դասերի (ուսուցում), սեմինարների, ուսում-
նական կամ զվարճալի մրցույթների, խաղարկու-
թյունների կազմակերպում և իրականացում, նաև 
ինտերնետի և շարժական հեռախոսային ցանցե-
րի միջոցով. զվարճալի հեռուստածրագրեր և ռա-
դիոծրագրեր. շարժական գրադարաններ. կարա-

ոկեի սարքավորումների տրամադրում. տեսաֆիլ-
մերի վարձույթ. գրքերի և պարբերականների ին-
տերակտիվ հրատարակում. տեքստային նյութե-
րի հրատարակում (բացառությամբ գովազդային 
նյութերի). հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
ենթագրում. ձայնագրման ստուդիաների ծառա-
յություններ. լուսանկարում. լուսանկարներով ռե-
պորտաժներ. ձայնա- և տեսագրությունների վար-
ձույթ. սպորտային սարքավորումների վարձույթ 
(բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների). տե-
սանկարահանում. ֆիլմերի, հեռուստա- և ռադիոծ-
րագրերի պատրաստում, մոնտաժում. խաղարկու-
թյունների կազմակերպում. 

դաս 42. գեղարվեստական դիզայն. ծրագ-
րային ապահովման տեղադրում. չափագիտական 
տեղեկատվություն. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում, գիտական եւ տեխնոլոգիական 
ծառայություններ եւ դրանց վերաբերող գիտա-
կան հետազոտություններ եւ մշակումներ. ար-
դյունաբերական վերլուծության եւ գիտական 
հետազոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգիչների ծրագրային եւ տեխնիկական ա-
պահովման մշակում եւ կատարելագործում, 
տեխնիկական ծրագրային ապահովման սպա-
սարկում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
տեղափոխում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրո-
նայինի. տվյալների եւ տեղեկատվական ծրագ-
րերի (ոչ ֆիզիկական) փոխակերպում. ծրագ-
րային ապահովման միջոցների վարձույթ. վեբ-
կայքերի տեղակայում. համակարգչային ծրագ-
րերի բազմացում.  ինժեներատեխնիկական 
փորձաքննություն. ծրագրային ապահովման 
մշակում՝ էլեկտրոնային զանգվածային լրատ-
վության միջոցների ստեղծման, դրանց բաժա-
նորդագրման եւ ուղարկման կազմակերպման 
համար, շարժական բովանդակություն. երրորդ 
անձանց համար վեբ-կայքերի ստեղծում եւ 
տեխնիկական սպասարկում. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում, թվային ֆորմատի 
ստեղծագործությունների փոխակերպում՝ բջջա-
յին կապի ցանցերով տարածելու համար. ստեղ-
ծագործությունների փոխակերպում թվային ֆոր-
մատի. մասնագիտական խորհրդատվություն ար-
դյունաբերական եւ գեղարվեստական դիզայնի 
ոլորտում. ճարտարապետություն.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
հեղինակային իրավունքին վերաբերող գործերի 
կառավարում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20071456 (111) 13033
(220) 26.12.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 26.12.2017
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ագարակ, AM
(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, 
մասնավորապես՝ թթվասեր, պանիր, կարագ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց, մասնավորապես՝ պաղպաղակ։

____________________

(210) 20080147 (111) 13034
(220) 22.02.2008 (151) 16.07.2008
   (181) 22.02.2018
(730) «Սարկոպ» հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM
(540) 

(526) Բացի «ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՍՈՒՏԱԿ» և «ՌՈՒԲԻՆ 
ԷՋՄԻԱԴԶԻՆԱ» (ռուս.) արտահայտություննե-
րից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, դե-
ղին, կանաչ, շագանակագույն, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20080148 (111) 13035
(220) 22.02.2008 (151) 16.07.2008
   (181) 22.02.2018
(730) «Սարկոպ» հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ դեղին, շա-
գանակագույն, դարչնագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. «Մուսկատ» տեսակի խաղողից 

պատրաստված գինի։
____________________

(210) 20080149 (111) 13036
(220) 22.02.2008 (151) 16.07.2008
   (181) 22.02.2018



ԳՅՈՒՏԵՐ

27

ՄԱՍ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 0 8

(730) «Սարկոպ» հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-
տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM

(540) 

(526) Բացի «ՍԱՐԿՈՊ» և «ՍԱՐԿՈՊ» (ռուս.) ան-
վանումներից և «ՍՈՒՐԲ ՀՈՎԻՏ», «ՍՎՅԱ-
ՏԱՅԱ ԴՈԼԻՆԱ» (ռուս.) արտահայտություն-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, վարդագույն, 
բաց դարչնագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20080388 (111) 13037
(220) 25.04.2008 (151) 16.07.2008
   (181) 25.04.2018
(730) «Սարկոպ» հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM

(540) 

(526) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ», «ԱՐՄՅԱՆՍԿԻ 
ԿՈՆՅԱԿ» (ռուս.) արտահայտությունները և 
«3» թիվն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղնականաչ, կանաչ, 
երկնագույն, դարչնագույն, ոսկեգույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

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

____________________

(210) 20080395 (111) 13038
(220) 28.04.2008 (151) 16.07.2008
   (181) 28.04.2018
(730) «Սարկոպ» հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM
(540) 

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

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

28

ՄԱՍ 1

28

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 0 8

(210) 20080396 (111) 13039

(220) 28.04.2008 (151) 16.07.2008

   (181) 28.04.2018

(730) «Սարկոպ» հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM

(540) 

(526) Բացի «ՍԱՐԿՈՊ», «ՍԱՐԿՈՊ» (ռուս.) անվա-
նումներից, «ՍԻՐՈՎ» բառից և «WITH LOVE», 
«Ս ԼՅՈՒԲՈՎՅՈՒ»(ռուս.) արտահայտություն-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կամիր, վարդագույն, 
դեղին, կապույտ, մոխրագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20080397 (111) 13040

(220) 28.04.2008 (151) 16.07.2008

   (181) 28.04.2018

(730) «Սարկոպ» հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM

(540) 

(526) Բացի «ՍԱՐԿՈՊ»և «ՍԱՐԿՈՊ» (ռուս.) անվա-

նումներից մնացած բոլոր գրառումներն ինք-

նուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կամիր, բաց և մուգ 

դարչնագույն, ոսկեգույն, շագանակագույն, 

դեղին, սև և սպիտակ գունային համակցու-

թյամբ։

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20080410 (111) 13041

(220) 30.04.2008 (151) 16.07.2008

   (181) 30.04.2018

(730) «Սարկոպ» հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

29

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 0 8

(540) 

(526) «1լ» (ռուս.) «40%», «ՎՈԴԿԱ ՕՍՈԲԱՅԱ» 
(ռուս.), «ՕՂԻ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 33. օղի։

____________________

(210) 20080444 (111) 13042
(220) 13.05.2008 (151) 16.07.2008
   (181) 13.05.2018
(730) «Սարկոպ» հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM

(540) 

(526) Բացի «ԱՍՏԾՈ ՏՎԱԾ», «ԲՈԺԻ ԴԱՐ» (ռուս.) 
արտահայտություններից և «ՍԱՐԿՈՊ», 
«ՍԱՐԿՈՊ» (ռուս.) անվանումներից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղնականաչ, կանաչ, 
կապույտ, դարչնագույն, շագանակագույն, ոս-
կեգույն, սև և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 0 8

(210) 20070317 (111) 13043
(220) 23.03.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 23.03.2017
(730) «Սնեկարմ» ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակի 2 

փող., տուն 73, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 29. արևածաղկի ձեթ.
դաս 30. արևածաղկի սերմ՝ բոված.
դաս 31. արևածաղկի սերմ։

____________________

(210) 20070658 (111) 13044
(220) 15.06.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 15.06.2017
(730) Բրադր Ինդասթրիզ, Լթդ. , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 2. տպագրական ներկեր, տոներներ, ներ-

կանյութեր և տոներներ քարթրիջների համար, բո-
լոր վերը նշված ապրանքները նախատեսված են 
տպիչների, ֆաքսիմիլային ապարատների, պատ-
ճենահանման ապարատների և բազմաֆունկցիո-
նալ ապարատների, մասնավորապես տպիչների, 
ֆաքսիմիլային ապարատների, պատճենահան-
ման ապարատների, պատկերամուտների, պատ-
կերների թվայնացման ապարատների համակցու-
թյունների համար.

դաս 7. կարի մեքենաներ, հաստոցներ.
դաս 9. պիտակների տպման սարքեր, տպիչ-

ներ, ֆաքսիմիլային ապարատներ, դրոշմիչ մեքե-
նաներ և սարքեր, թմբուկներ (մեքենաների մա-
սեր). 

դաս 16. գրամեքենաներ. պատճենաժապա-

վեններ, ջերմային պատճենաժապավեններ, պատ-
ճենաժապավենով քարթրիջներ, ջերմային պատճե-
նաժապավենով քարթրիջներ, պատճենաժապա-
վենների փոխովի, պահեստային գլանափաթեթ-
ներ, բոլոր վերը նշված ապրանքները նախատես-
ված են գրամեքենաների, տպիչների, ֆաքսիմիլա-
յին ապարատների և բազմաֆունկցիոնալ ապա-
րատների, մասնավորապես տպիչների, ֆաքսիմի-
լային ապարատների, պատճենահանման ապա-
րատների, պատկերամուտների, պատկերների 
թվայնացման ապարատների համակցությունների 
համար. ճշգրտման ժապավեններ գրամեքենանե-
րի համար, ժապավենային կասետներ և փոխովի 
պահեստային սարքեր՝ նախատեսված պիտակնե-
րի տպման սարքերի ժապավենների համար, ավ-
տոմատ հանդերձանքով դրոշմներ և նախօրոք լցա-
վորվող դրոշմներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20070886 (111) 13045
(220) 06.08.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 06.08.2017
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ , US
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց և մուգ 
դեղին, բաց և մուգ կանաչ, սպիտակ, սև և 
բաց շագանակագույն գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 3. ատամի փոշիներ և մածուկներ։

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20071022 (111) 13046
(220) 11.09.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 11.09.2017
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Հիտաչի Սեյսակուշո 

(դ.բ.ա. Հիտաչի, ԼԹԴ) , JP



ԳՅՈՒՏԵՐ
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(540) 

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20071069 (111) 13047
(220) 26.09.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 26.09.2017
(730) Անգիլա Ռամզ Լիմիթիդ , AI
(540) 

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

թյամբ գարեջրի). թորած սպիրտ. ռոմ. թեկիլա. գի-
նիներ. լիկյորներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071070 (111) 13048
(220) 26.09.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 26.09.2017
(730) Քըրիբիըն Դիսթիլլըրս Քորփորեյշն, Լիմի-

թիդ , AI
(540) 

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

թյամբ գարեջրի). թորած սպիրտ. ռոմ. թեկիլա. գի-
նիներ. լիկյորներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071071 (111) 13049
(220) 26.09.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 26.09.2017

(730) Քըրիբիըն Դիսթիլլըրս Քորփորեյշն, Լիմի-
թիդ , AI

(310) 77/256, 939   (320) 16.08.2007   (330) AI
(540) 

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

թյամբ գարեջրի) և լիկյորներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071223 (111) 13050
(220) 30.10.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 30.10.2017
(730) Քիմբերլի- Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք. , US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, վարդագույն, 
մարմնագույն, մոխրագույն, երկնագույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

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

բարձիկներ, միջադիրներ և տամպոններ։
(740) Հ. Դավթյան

____________________

(210) 20071227 (111) 13051
(220) 31.10.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 31.10.2017
(730) Սանլիուիդու (Չայնա) Քո., Լթդ. , CN
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ
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(511) (510)
դաս 25. հագուստ, մանկաբաժինք (հա-

գուստ). լողազգեստներ. անջրանցիկ թիկնոցներ. 
ֆուտբոլի կոշիկներ. կոշկեղեն. ոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ. տրիկոտաժե հագուստեղեն. փողկապ-
ներ. կաշեգոտիներ (հագուստի). բեմական կոստ-
յումներ. ձեռնոցներ. հարսանեկան զգեստներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071230 (111) 13052
(220) 01.11.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 01.11.2017
(730) Քըրիբիըն Դիսթիլլըրս Քորփորեյշն, Լիմի-

թիդ , AI
(540) 

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

թյամբ գարեջրի). թորած սպիրտ. ռոմ. թեկիլա. գի-
նիներ. լիկյորներ։
(740) Հ. Դավթյան

____________________

(210) 20071314 (111) 13053
(220) 22.11.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 22.11.2017
(730) Հայ Թեք Քըմփյութըր Քորփորեյշն , TW
(540) 

(511) (510)
դաս 9. շարժական հեռախոսներ. տվյալնե-

րի փոխանցման ֆունկցիայով շարժական հեռա-
խոսներ. տեսահեռախոսներ. բանական հեռախոս-
ներ. անձնական թվային քարտուղարներ. գլոբալ 
դիրքավորման համակարգով անձնական թվային 
քարտուղարներ. անլար հաղորդակցման ֆունկցի-
այով անձնական թվային քարտուղարներ. ինտեր-
նետային կանխագրերի միջոցով ձայնի փոխանց-
ման համար նախատեսված հեռախոսներ. խցիկնե-
րով հեռախոսներ. պլանշետային համակարգիչներ. 

հարթ համակարգիչներ. գերշարժուն անձնական 
համակարգիչներ. գլխային հեռախոսներ. անլար 
փոխանցման ֆունկցիայով գլխային հեռախոսներ, 
սինքրոնացման համար նախատեսված մալուխ-
ներ, հեռախոսային ապարատների լծակներ, մարտ-
կոցներ, փոփոխական հոսանքի ադապտերներ, լից-
քավորող սարքեր, շարժական հեռախոսների հա-
մար պատյաններ, պատյաններ անձնական թվա-
յին քարտուղարների համար, հիշողության քար-
տեր, մեքենաներում օգտագործվող շարժական հե-
ռախոսների կամ անձնական թվային քարտուղար-
ների լիցքավորող սարքեր, մեքենաներում օգտա-
գործվող շարժական հեռախոսների կամ անձնա-
կան թվային քարտուղարների բռնիչներ, հեռակա-
ռավարման վահանակներ, ստեղնաշարեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071331 (111) 13054
(220) 26.11.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 26.11.2017
(730) «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ, Կոտայ-

քի մարզ, գյուղ Գեղաշեն, AM
(540) 

(526) Բացի «KING» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, դե-
ղին, բաց և մուգ մոխրագույն, ոսկեգույն, սպի-
տակ և սև գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. ձկան պահածո։

____________________
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(210) 20071332 (111) 13055
(220) 26.11.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 26.11.2017
(730) «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ, Կոտայ-

քի մարզ, գյուղ Գեղաշեն, AM
(540) 

(526) Բացի «KING» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, դե-
ղին, բաց և մուգ մոխրագույն, ոսկեգույն, սպի-
տակ և սև գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. ձկան պահածո։

____________________

(210) 20071333 (111) 13056
(220) 26.11.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 26.11.2017
(730) «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ, Կոտայ-

քի մարզ, գյուղ Գեղաշեն, AM
(540) 

(526) Բացի «KING» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կարմիր, 
բաց և մուգ կապույտ, դեղին, բաց և մուգ շա-
գանակագույն, ոսկեգույն, բորդո, սպիտակ և 
սև գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. սուրճ։

____________________

(210) 20071334 (111) 13057
(220) 26.11.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 26.11.2017
(730) «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ, Կոտայ-

քի մարզ, գյուղ Գեղաշեն, AM
(540) 

(526) Բացի «KING» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կարմիր, 
կանաչ, դեղին, մոխրագույն, արծաթագույն, 
ոսկեգույն, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. ձկան պահածո։

____________________

(210) 20071335 (111) 13058
(220) 26.11.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 26.11.2017
(730) «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ, Կոտայ-

քի մարզ, գյուղ Գեղաշեն, AM
(540) 

(526) Բացի «KING» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, դե-
ղին, բաց և մուգ դարչնագույն, ոսկեգույն, սպի-
տակ և սև գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. ձկան պահածո։

____________________

(210) 20071364 (111) 13059
(220) 05.12.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 05.12.2017
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի 

նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կենցաղային մաքրող միջոցներ բոլոր

նպատակների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071390 (111) 13060
(220) 14.12.2007 (151) 16.07.2008
   (181) 14.12.2017
(730) «Փի ընդ դի գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, Ղ. 

Փարփեցու 112, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպավում է բորդո, դարչնագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, մաս-

նավորապես շոկոլադ։
____________________

(210) 20070950 (111) 13061
(220) 23.08.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 23.08.2017
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070963 (111) 13062
(220) 27.08.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 27.08.2017
(730) Քիա Մոթորս Քորփորեյշն , KR
(540) 

(511) (510)
դաս 12. ուղևորատար ավտոմեքենաներ, 

մարդատար ավտոմեքենաներ. բեռնատար ավ-
տոմեքենաներ. ավտոբուսներ. միկրոավտոբուս-
ներ. բարձր անցունակությամբ ունիվերսալներ. 
քառանիվային լիաշարժաբեր տրանսպորտային 
միջոցներ. ֆուրգոններ, ավտոֆուրգոններ. մինի-
ֆուրգոններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070991 (111) 13063
(220) 05.09.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 05.09.2017
(730) Փաթչի Ս.Ա.Լ. , LB
(540) 

(511) (510)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկա-

րասի և սպասք. (բացառությամբ ազնիվ մետաղնե-
րից պատրաստվածների կամ դրանցով պատված-
ների). սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ (բացա-
ռությամբ նկարչական վրձինների) և դրանց պատ-
րաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մաս-
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նակի մշակված ապակի (բացառությամբ շինարա-
րական ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճե-
նապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-
րում.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների, կաֆեների, բուֆետների ծառայու-
թյուններ, սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071023 (111) 13064
(220) 11.09.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 11.09.2017
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Հիտաչի Սեյսակուշո 

(դ.բ.ա. Հիտաչի, ԼԹԴ) , JP
(540) 

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20071024 (111) 13065
(220) 11.09.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 11.09.2017
(730) Բայեր Շերինգ Ֆարմա Ակտիենգեզելշաֆտ, DE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. բերանով ընդունելու համար նախա-

տեսված հակաբեղմնավորիչ միջոցներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071050 (111) 13066
(220) 20.09.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 20.09.2017
(730) Դոմպե Ինթերնեյշնլ Ս.Ա. , CH
(540) 

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

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-

ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071098 (111) 13067
(220) 01.10.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 01.10.2017
(730) Կուրարեյ Քո., ԼԹԴ , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատես-

ված են օգտագործելու արդյունաբերական և գի-
տական նպատակներով, լուսանկարչության, գյու-
ղատնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված արհեստական և սին-
թետիկ խեժեր, չմշակված պլաստիկ նյութեր. չմ-
շակված էլաստոմերներ. սոսնձող նյութեր արդյու-
նաբերական նպատակներով օգտագործելու հա-
մար. պարարտանյութեր, կրակմարող բաղադրու-
թյուններ. քիմիական նյութեր մետաղների զոդման
և մխման համար. քիմիական նյութեր սննդամթեր-
քի պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071103 (111) 13068
(220) 02.10.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 02.10.2017
(730) Սի ընդ Սի Գրուփ ս.ա.ր.լ. , LB
(540) 

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20071126 (111) 13069
(220) 08.10.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 08.10.2017
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Է-

ֆիրնոյե», RU
(540) 

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված և ջեր-
մամշակման ենթարկված մրգեր, բանջարեղեն, հա-
տապտուղներ, ընկույզներ և սնկեր. դոնդող, մու-
րաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք, այդ 
թվում`յոգուրտ, սննդային բուսական և կենդանա-
կան յուղեր, այդ թվում` կարագ, փափուկ կարագ, 
արևածաղկի ձեթ, սոյայի ձեթ, կանճրակի յուղ, 
եգիպտացորենի ձեթ, խառնուրդային յուղեր, ար-
մավենու յուղ և դրա զտամասեր, կակաոյի յուղ, 
դրա համարժեքները, բարելավիչները և նմանակնե-
րը. սննդային բուսական և կենդանական ճարպեր 
, այդ թվում` մարգարին, ոչ լաուրինային տեսակի 
կարծր ճարպեր, հրուշակային ճարպեր շոկոլադե 
ապրանքների և կոնֆետների համար, լաուրինա-
յին տեսակի կարծր ճարպեր, փափուկ հրուշակա-
յին ճարպեր, տապակելու համար հալած ճարպեր, 
ճարպեր վաֆլիի և զովացուցիչ լցոնների համար, 
կաթնային ճարպի փոխարինիչներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա (մանիոկա). սագո, սուրճի փոխարինիչ-
ներ. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մա-
նանեխ. քացախ, համեմունք, այդ թվում `սոուս-
ներ, ներառյալ` մայոնեզ և կետչուպ. ամոքանք. 
սառույց.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, ապրանքների 
առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար), այդ 
թվում` պարենային ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071179 (111) 13070
(220) 17.10.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 17.10.2017
(730) Սքորփիուս , FR
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, դիետիկ 

նյութեր, սննդային հավելանյութեր և լրացումներ 

բժշկական (բուժական) նպատակների համար։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20071193 (111) 13071
(220) 23.10.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 23.10.2017
(730) Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփո-

րեյշն) , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 9. հեղուկաբյուրեղային հեռուստացույց-

ներ. հեղուկաբյուրեղային հեռուստացույցներ՝ ան-
հատական համակարգչային տերմինալով. հեղու-
կաբյուրեղային մոնիտորներ. հեղուկաբյուրեղա-
յին հեռուստացույցներ կամ մոնիտորներ, որոնք 
միավորված են DVD-սկավառակների նվագարկիչ-
ների հետ. «բլու-ռեյ» սկավառակների վրա գրանց-
ման սարքեր, «բլու-ռեյ» սկավառակների նվագար-
կիչներ. բարձրախոսներ, ձայնային հաճախության 
ուժեղարարներ. լարքի սարքեր, թյուներներ. DVD-
սկավառակների վրա գրանցման սարքեր, DVD-
սկավառակների նվագարկիչներ. ձայնի և պատ-
կերի գրառման, հաղորդման և վերարտադրման 
սարքեր. մասեր և կցամասեր բոլոր վերոնշյալ ապ-
րանքների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20071262 (111) 13072
(220) 07.11.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 07.11.2017
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Արչեդա-Պրոդուկտ» , RU
(540) 

(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. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071441 (111) 13073
(220) 25.12.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 25.12.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութա-
յին միջոցառումների կազմակերպում, մասնավո-
րապես՝ հեռուստահաղորդման, հեռուստասերիա-
լի պատրաստում։

____________________

(210) 20071463 (111) 13074
(220) 27.12.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 27.12.2017
(730) «Հրատարակչություն Դյուալ» ՍՊԸ, ք. Աշտա-

րակ, Ն. Աշտարակեցու 54, AM

(540) 

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

դաս 16. ամսագրեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
ու հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ, սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ-
րանյութեր.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում և պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ու-
սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.

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

դաս 44. հիգիենայի և կոսմետիկական ծառա-
յություններ մարդկանց համար։

____________________

(210) 20071464 (111) 13075
(220) 27.12.2007 (151) 17.07.2008
   (181) 27.12.2017
(730) «Հրատարակչություն Դյուալ» ՍՊԸ, ք. Աշտա-
րակ, Ն. Աշտարակեցու 54, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով։
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(511) (510)
դաս 16. ամսագրեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
ու հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ, սառույց.

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

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

դաս 44. հիգիենայի և կոսմետիկական ծառա-
յություններ մարդկանց համար։

____________________

(210) 20070590 (111) 13076
(220) 01.06.2007 (151) 18.07.2008
   (181) 01.06.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Դ 
Դիսթրիբյուշեն» , RU
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20070591 (111) 13077
(220) 01.06.2007 (151) 18.07.2008
   (181) 01.06.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Դ 

Դիսթրիբյուշեն» , RU
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20070592 (111) 13078
(220) 01.06.2007 (151) 18.07.2008
   (181) 01.06.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Դ 

Դիսթրիբյուշեն» , RU
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20070593 (111) 13079
(220) 01.06.2007 (151) 18.07.2008
   (181) 01.06.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Դ 

Դիսթրիբյուշեն» , RU
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20070846 (111) 13080
(220) 23.07.2007 (151) 18.07.2008
   (181) 23.07.2017
(730) Լաբորատուար Գարնյե Է Սի , FR
(540) 

(511) (510)
դաս 3. օծանելիք, դուխիներ, անուշաբույր 

ջուր. լոգանքի և ցնցուղի աղեր և ժելեր նախատես-
ված ոչ բժշկական նպատակների համար, օճառ-
ներ, մարմնի հոտազերծիչներ, կոսմետիկական մի-
ջոցներ, մասնավորապես քսուքներ, կաթեր, լոսյոն-
ներ, ժելեր և փոշիներ դեմքի, մարմնի և ձեռքերի 
համար, արևայրուքի միջոցներ (կոսմետիկական
արտադրանք). դիմահարդարման միջոցներ, շպար. 
շամպուններ. ժելեր, հեղուկացիրներ, մուսեր և բալ-
զամներ մազերի հարդարման և խնամքի համար. 
լաքեր մազերի համար. մազերի ներկման և գունա-
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թափման միջոցներ. միջոցներ երկարատև գանգ-
րացման և խոպոպների համար. եթերային յուղեր 
անձնական օգտագործման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071044 (111) 13081
(220) 19.09.2007 (151) 18.07.2008
   (181) 19.09.2017
(730) «Լիդեր» ՍՊԸ, Ստեփանավան, Անտառա-

յին 2/8, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը գրանցվում է դեղին և սև գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. օղի։

____________________

(210) 20071278 (111) 13082
(220) 13.11.2007 (151) 18.07.2008
   (181) 13.11.2017
(730) «Այ-Ջի- Օու-Ար թրեյդինգ կորպորացիա»-

ի հայկական մասնաճյուղ, Երևան, Լ. Լիսին-
յան 33, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 14. շղթայով և առանց շղթայի ձեռքի 

ոսկյա ժամացույցներ կանանց և տղամարդկանց 
համար։

____________________

(210) 20071306 (111) 13083
(220) 20.11.2007 (151) 18.07.2008
   (181) 20.11.2017
(730) Քեդբրի Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն, բացառությամբ բժշ-

կական նպատակների համար նախատեսվածնե-
րի. շոկոլադ. շոկոլադից պատրաստված հրուշա-
կեղեն. շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն. 
սառեցված հրուշակեղեն. հրուշակեղեն սառը վի-
ճակում. հրուշակներ, տորթեր, թխվածքաբլիթներ, 
գալետներ և վաֆլի. ծամոն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071307 (111) 13084
(220) 20.11.2007 (151) 18.07.2008
   (181) 20.11.2017
(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կոր-

պորացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20071366 (111) 13085
(220) 07.12.2007 (151) 18.07.2008
   (181) 07.12.2017
(730) «Վի Ջի Էմ փարթնրզ» ՍՊԸ, Աբովյան, 3-րդ 

միկրոշրջան, շ. 24, բն. 6, AM
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(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080015 (111) 13086
(220) 14.01.2008 (151) 18.07.2008
   (181) 14.01.2018
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 

(526) Բացի «IMT» հապավումից և «INTERNATIONAL 
MASIS TABAK» անվանումից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, երկնագույն, 
կապույտ, դեղին, սև և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. . ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20080016 (111) 13087
(220) 14.01.2008 (151) 18.07.2008
   (181) 14.01.2018
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 
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(526) Բացի «ONE» բառից, «IMT» հապավումից
և «ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ» անու-
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ, 
սպիտակ, արծաթագույն, կարմիր, երկնա-
գույն և սև գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

____________________

(210) 20080017 (111) 13088
(220) 14.01.2008 (151) 18.07.2008
   (181) 14.01.2018
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև և ոսկե-
գույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

____________________

(210) 20080018 (111) 13089
(220) 14.01.2008 (151) 18.07.2008
   (181) 14.01.2018
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 
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(526) Բացի «DOMINANT» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և ոսկե-
գույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

____________________

(210) 20080499 (111) 13090
(220) 22.05.2008 (151) 18.07.2008
   (181) 22.05.2018
(730) «Բոտտլեր ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 

43, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080500 (111) 13091
(220) 22.05.2008 (151) 18.07.2008
   (181) 22.05.2018
(730) «Բոտտլեր ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 

43, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. շիշ։

____________________

(210) 20080501 (111) 13092
(220) 22.05.2008 (151) 18.07.2008
   (181) 22.05.2018
(730) «Բոտտլեր ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 

43, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080502 (111) 13093
(220) 22.05.2008 (151) 18.07.2008
   (181) 22.05.2018
(730) «Բոտտլեր ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 

43, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

2543   17.09.2017  «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ԲԲԸ

      Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

4126   03.07.2018  Յունիլեւր Ն.Վ., NL

4268   15.05.2018  Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

4269   22.05.2018  Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

4270   22.05.2018  Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

4271   27.05.2018  Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

4292   09.06.2018  Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի 

       նահանգ, US

4313   13.07.2018  Մերի Քեյ Ինք.,Դելավերի նահանգ,US

4345   09.04.2018  Փարքեր Փեն Փրոդաքթս,GB

4346   13.05.2018  Սոգրապե Վինհոս, Ս.Ա., PT

4347   13.05.2018  Սոգրապե Վինհոս, Ս.Ա., PT

4394   25.05.2018  Ջեներալ Մոթորս Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ,US

4433   24.06.2018  Դոմինոս ԱյՓի Հոլդըր ԼԼՔ, US

4434   24.06.2018  Դոմինոս ԱյՓի Հոլդըր ԼԼՔ, US

4475   21.07.2018  "Արմենմոտոր" ՓԲԸ

      Երեւան, Խորենացու 28, AM

4529   04.08.2018  Յունիլեւր Ն.Վ.,NL

4572   17.07.2018  Սիլվըն Լրնինգ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4575   13.08.2018  Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE

4604   17.03.2018  Իրանյըն Թբեքոու Քո., IR

4611   03.08.2018  Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

4631   30.07.2018  Ալեքսանդր Դուքհամ ընդ Քո., Լիմիթիդ, GB

4682   20.07.2018  Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

4683   20.07.2018  Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

4763   14.09.2018  Բեսթ ՈՒեսթրն Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

4873   16.06.2019  "Գրանդ տոբակո" հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

4874   16.06.2019  "Գրանդ տոբակո" հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

4877   24.07.2018  Փայնիը Քորփորեյշն, JP

4921   28.10.2018  Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

4968   15.07.2018  "Մարան" ՍՊԸ

      Եղեգնաձոր, Աթարբեկյանի 22, AM

 (111)

Գրանցման

համարը

(186)

Երկարաձգված 

ժամկետը

(730)

Նշանի սեփականատերը, 

հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G 1/10 2123 A2

A23L 1/212  2124 A2

A23G 4/00 2125 A2

A23G 4/00 2126 A2

A61K 9/68 2125 A2

A61K 9/68 2126 A2

C07C 15/00 2127 A2

C07C 69/00 2128 A2 

C12G 1/00 2129 A2

C23C 16/26 2130 A2

F03D 3/00 2131 A2

H01L 21/00 2132 A2

H01L 21/02 2132 A2

Արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на промышленные образцы

Արտոնագրի համարը

Номер  патента
ԱՆՄԴ

МКПО

06-11  196 S

09-01  197  S



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   791
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 12458
73 (1) Զիջող Ինդեզիթ Քամփնի Ս.պ.Ա.
INDESIT COMPANY S.p.A., Viale Aristide Merloni 
47, I-60044, Fabriano (AN), Italy, IT
73 (2) Ստացող  Ինդեզիթ Քամփնի 
Լյուքսեմբուրգ Ս.Ա.
INDESIT COMPANY LUXEMBOURG S.A., 5 Rue 
Jean Monnet L-1724 Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի          
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                           26.06.2008

_______________________

Գրանցում No 792
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 7874, 7875
73 (1) Զիջող    Յամահա  Քորփորեյշն
YAMAHA  CORPORATION, 10-1, Nakazawa-cho, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-Ken, Japan, JP
73 (2) Ստացող Յամահա Հադսուդոկի 
Կաբուշիկի Կաիշա
YAMAHA  HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 2500 
Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          03.07.2008

_______________________

Գրանցում No 793
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  540, 544, 4143

73 (1) Զիջող   Միլեր Փրոդաքթս Քամփնի, 
Վիսկոնսինի նահանգ
MILLER PRODUCTS COMPANY, a Wisconsin 
corporation, 3939 West Highland Boulevard, 
Milwaukee, Wisconsin 53208, U.S.A., US
73 (2) Ստացող  Միլեր Բրյուինգ Ինթերնեշնլ,  
Ինք., Դելավերի նահանգ
MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC., a 
Delaware corporation, 3939 West Highland 
Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 
53208, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                           07.07.2008

_______________________

Գրանցում No 794
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 12707
73 (1) Զիջող   "Իջեւանի գինու գործարան" ՓԲԸ
Իջեւան, Երեւանյան 9, AM
73 (2) Ստացող  "Էդվագ Գրուպ" ՍՊԸ
Երեւան, Կոմիտաս 35, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.07.2008

_______________________

Գրանցում No      795
Ապրանքային նշանի լիցենզ
(11) Վկայական No IR 871841
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո ս օգրանիչենոյ 
օտվետստվենոստյու «Ստրատա Պարտներս» 
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115162  Ռուսաստան, ք. Մոսկվա, Կոննի 
նրբանցք, տուն 4, RU
73 (2) Լիցենզառու   "Կինետիկ" ՓԲԸ
Երեւան, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 7/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       17.07.2013
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.07.2008

_______________________

Գրանցում No      796
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  4433, 4434, 10241
73 (1) Զիջող  Դոմինոս Պիցա ՓՄՔ ԼԼՔ
DOMINO՛ S PIZZA PMC LLC, 30 Frank Lloyd 
Wright Drive, P.O. Box 997 Ann Arbor, Michigan 
48106, USA, US
73 (2) Ստացող  Դոմինոս ԱյՓի Հոլդըր ԼԼՔ
DOMINO՛ S IP HOLDER LLC, 24 Frank Lloyd 
Wright Drive P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 
48106, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.07.2008

_______________________

Գրանցում No  797
Ապրանքային նշանի լիցենզ
(11) Վկայական No   4816, 8891, 8934, 
10357, 11355
73 (1) Լիցենզատու  "Վեդի-ալկո" ՍՊԸ
Արարատի մարզ, Վեդու գինու գործարան 
բանավան, AM
73 (2) Լիցենզառու  "Վեդու Գինու Գործարան" 

ԲԲԸ ՀՀ Արարատի մարզ,  Վեդու գ/գ Բանավան, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      30.05.2016
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          22.07.2008

_______________________

Գրանցում No   798
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 4687
73 (1) Զիջող   Իրիդիում ԻՓ ԼԼՔ, Դելավերի 
նահանգ
IRIDIUM IP LLC, State of Delaware, 1575 Eye 
Street, N.W. Washington, D.C. 20005, U.S.A., US
73 (2) Ստացող   Իրիդիում Սեթըլայթ ԼԼՔ
IRIDIUM SATELLITE LLC, 44330 Woodridge 
Parkway, Leesburg, Virginia 20176, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                           23.07.2008

_______________________

Գրանցում No  799
Ապրանքային նշանի լիցենզ
(11) Վկայական No 11302
73 (1) Լիցենզատու "Վեդու Գինու Գործարան" 
ԲԲԸ,  Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM
73 (2) Լիցենզառու "Գետափի գինու գործարան" 
ՍՊԸ,  Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       03.07.2016
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                           24.07.2008

_______________________
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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 

1648 31.01.2008

1817 30.12.2007

1833 12.01.2008

1847 27.01.2008

1854 20.01.2008

1885 12.01.2008

1991 12.01.2008

1995 28.12.2007

1996 28.12.2008

2009 25.12.2007

2014 29.12.2007

Արտոնագրի

համարը

Номер
патента

2018 22.01.2008

2021 27.12.2007

2042 10.01.2008

2054 12.01.2008

2055 25.12.2007

2056 22.12.2007

2082 23.01.2008 

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

86  S  26.12.2007

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 

համարը

Номер 
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

        74  U    27.01.2008

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 

համարը

Номер 
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A1 основной патент на изобретение
 А2 предварительный патент на изобретение
 В2 патент на изобретение, ранее защищенное предварительным 
  патентом РА
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 приоритет по дате поступления дополнительных материалов
24 дата начала действия прав, представляемых патентом 
31 номер первой заявки
32 дата подачи первой заявки
33 код страны подачи первой заявки
42 дата представления заявки для всеобщего ознакомления
44  дата публикации сведений о предварительном патенте
45 дата публикации сведений обосновном 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
65 номер ранее опубликованного патентного документа
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перехода 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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(51) (2006) (11) 2123 (13) A2
A01G 1/10 

(21) AM20080017  (22) 18.02.2008
(42) 03.03.2008
(71) Размик Паноян (AM)
(72) Размик Паноян (AM)
(73) Размик Паноян, Армавири марз, с. Мргашат (AM)
(54) Способ возделывания виноградного сада
(57) Изобретение относится к области сельско-
го хозяйства.

В параллельных рядах, расстояние между ко-
торыми 1,3м, сажают виноградные кусты на рас-
стоянии 0,2-0,25 м друг от друга. В каждом ряду 
устанавливают шпалеры, на которые натягивают 
нити. По  краям сада параллельно рядам на рас-
стоянии 10м устанавливают столбы и на высоте 
2м проводят металлические тросы. По мере роста 
побегов листья, достигшие размеров 14 x 15см сры-
вают для консервирования. Появляющиеся соцве-
тия удаляют. После заморозков срезают надзем-
ную часть всех кустов и кусты засыпают землей. 
Сажают “Шаумян”, ”Ереванский розовый”, ”Дам-
ские пальчики” сорта винограда, которые имеют 
наилучшие листья.

 Закладывается виноградник, позволяющий по-
лучить экологически чистые и качественные зеле-
ные виноградные листья для консервирования.

___________________

(51) (2006)  (11) 2124 (13) A2
A23L 1/212 

(21) AM20070144  (22) 26.12.2007
(42) 03.03.2008
(71) Акоп Барсегян (AM), Грант Папикян (AM)
(72) Акоп Барсегян (AM), Грант Папикян (AM)
(73) Акоп Барсегян, 3123, Гюмри, Арагац 6-ой 
уч. 2, кв.11 (AM), Грант Папикян, 3114, Гюмри, С. 
Матнишян 285 (AM)
(54) Способ переработки ягод шиповника
(57) Ягоды шиповника промывают, высушивают 
при 45-50оС в течение 45-60 минут, разделяют  
на партии по размерам ягод (крупные, средние и 
мелкие), ягоды каждой партии измельчают отдельно 
– разрезая их на две части, прессуют, отделяют мя-

коть от косточек и волосков, затем мякоть, полу-
ченную из мелких ягод, высушивают при 75-80оС 
в течение 3-3,5 часов до остаточной влажности 
3-5%, высушенную мякоть пакетируют, а мякоть, 
полученную из крупных и средних ягод, направ-
ляют на консервирование.

Обеспечивается получение сухой мякоти шипов-
ника, освобожденной от косточек и волосков.

___________________

(51) (2006)  (11) 2125  (13) A2
A61K 9/68 
A23G 4/00

(21) AM20080005  (22) 21.01.2008
(42) 03.03.2008
(71) Ваграм Габзималян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Анна Петросян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, Ереван 0005, пр. Арца-
хи 1, кв. 1 (AM)
(54) Жевательная резинка лечебно-профилак-

тического действия
(57) Изобретение относится к производству жева-
тельных резинок, в частности, к жевательным ре-
зинкам лечебно- профилактического действия.

Композиция жевательной резинки включает 
основу, патоку, сахарную пудру, купажированный 
CO2- экстракт лимонника китайского (Schisandra 
chinensis Bail), облепихи крушиновой (Hippophae 
rhamnoides L.), хвоя пихты кавказской (Abies  ca-
ucasika), шиповника яблочного (Rosa maracandic-
a Bunge), лимонная кислота и ароматические ве-
щества, при следующем соотношении компонен-
тов, мас. %: основа –24,0-24,07, патока – 18,5-1-
8,7, сахарная пудра – 59,0-59,2, купажированный 
CO2- экстракт лимонника китайского (Schisandra 
chinensis Bail), облепихи крушиновой (Hippophae 
rhamnoides L.), хвоя пихты кавказской (Abies cau-
casika), шиповника яблочного (Rosa maracandica 
Bunge) – 0,5-0,59, лимонная кислота – 1,1-1,15 и  
ароматические вещества – 0,65 – 0,7.

Повышается лечебно-профилактическое дей-
ствие жевательной резинки.

___________________

Сведения о выданных патентах
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(51) (2006)   (11) 2126 (13) A2
A61K 9/68
A23G 4/00

(21) AM20080004  (22) 21.01.2008
(42) 03.03.2008
(71) Ваграм Габзималян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Анна Петросян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, Ереван 0005, пр. Арца-
хи 1, кв. 1 (AM)
(54) Жевательная резинка лечебно-профилак-

тического действия
(57) Изобретение относится к производству жева-
тельных резинок, в частности, к жевательным ре-
зинкам лечебно- профилактического действия.

 Композиция жевательной резинки включает 
олигомер винилацетата, декстрозу, сахарную пу-
дру, этиловый спирт, активное вещество, арома-
тические вещества, при этом в качестве активно-
го вещества взят купажированный CO2- экстракт  
лимонника китайского (Schisandra chinensis Bail), 
облепихи крушиновой (Hippophae rhamnoides L.), 
хвоя пихты кавказской (Abies caucasika), шиповни-
ка яблочного (Rosa maracandica Bunge), при следу-
ющем соотношении компонентов, мас. %:  олиго-
мер винилацетата 30.7-30.99, декстрозу - 14.02-
14.06, сахарную пудру 54.1-54.42, этиловый спирт 
- 0.1-0.3,  купажированный CO2- экстракт лимон-
ника китайского, облепихи крушиновой, хвоя пих-
ты кавказской, шиповника яблочного --  0.53-0.73, 
ароматические вещества - 0.5-0.63.

 Повышается лечебно-профилактическое дей-
ствие жевательной резинки.

___________________

(51) (2006)  (11) 2127  (13) A2
C07C 15/00 

(21) AM20070137  (22) 13.12.2007
(42) 03.03.2008
(71) Институт органической химии научно-техно-
логического центра органической и фармацевти-
ческой химии НАН РА (AM)
(72) Эмма Чухаджян (AM), Кнарик Шахатуни (AM), 
Элиза Чухаджян (AM), Лилит Айрапетян (RU),  Ар-
менуи Хачатрян (AM)
(73) Институт органической химии научно-техно-
логического центра органической и фармацевти-
ческой химии НАН РА,   0094, Ереван, Захариа Ка-
накерци 167а (AM)

(54) Способ получения альфа-винилнафталина
(57) Изобретение относится к химии ароматиче-
ских углеводородов, в частности, к способам по-
лучения альфа-винилнафталина и может найти 
применение в производстве пластмасс.

Альфа-бромнафталин и измельченный магний, 
взятые в эквивалентных мольных количествах, под-
вергают взаимодействию в среде абсолютного э-
фира, к полученному бромиду альфа-нафтилмаг-
ния добавляют ацетальдегид, затем гидролизуют 
водным раствором соляной кислоты, образовав-
шийся в результате гидролиза эфирный раствор  
альфа-нафтилметилкарбинола сушат в течение 
одного дня при комнатной температуре над хло-
ристым кальцием, затем отделяют эфирный слой 
и сушат его в течение двух дней новым количе-
ством хлористого кальция в присутствии гидро-
хинона при комнатной температуре. 

Высушенный эфирный слой перегоняют - для 
удаления эфира и нафталина, а остаток подвер-
гают дегидратации в  присутствии каталитическо-
го количества пара-толуолсульфокислоты при тем-
пературе 90-98оС и давлении 400-530 Па.

Обеспечивается упрощение способа.
___________________

(51) (2006)  (11) 2128  (13) A2
C07C 69/00 

(21) AM20070122  (22) 09.11.2007
(42) 03.03.2008
(71) Ереванский научно-исследовательский ин-
ститут "Пластполимер" ЗАО (AM), ООО "Ставро-
лен" (RU), ЗАО "Гипропласт" (RU)
(72) Володя Ерицян (AM), Софья Сергеева (AM), 
Патвакан Восканян (AM), Вазген Бадалян (AM), Ни-
колай Полевщиков (RU), Геннадий Валькович (RU), 
Вера Борисова (RU), Александр Аганичев (RU), Ла-
риса Лившиц (RU), Александр Зотов (RU)
(73) Ереванский научно-исследовательский инсти-
тут "Пластполимер" ЗАО, 0007, Ереван, Аршакуняц 
127 (AM), ООО "Ставролен", 356808, РФ, Ставро-
польский край, Будённовск, Р. Люксембург 1 (AM), 
ЗАО "Гипропласт", 129110, РФ, Москва, Гиляров-
ского 39 (RU)
(54) Способ получения винилацетата
(57) Парогазовую смесь этилена, уксусной кисло-
ты и кислорода пропускают через слой катализа-
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тора с объемной скоростью  2000-8000 час-1, ре-
акционную смесь охлаждают, конденсируют, отде-
ляют непрореагировавшие газообразные компонен-
ты и  образовавшиеся инертные газы, рециркули-
руют их, винилацетат отделяют из конденсата рек-
тификацией. Катализатор  содержит, мас. %:  пал-
ладий - 0,5 – 1,5, золото - 0,2-0,7, ацетат калия - 
5,0-10 и кремнеокисный носитель - остальное. 

Мольное соотношение этилен : инертные га-
зы : уксусная кислота : кислород в смеси поддер-
живают равным  (4-7) : (3-6) :  (2-3) : 1.

Повышается производительность процесса и 
выход винилацетата.

___________________

(51) (2006)  (11) 2129  (13) A2
C12G 1/00 

(21) AM20080006  (22) 21.01.2008
(42) 03.03.2008
(71) Лусине Шагинян (AM)
(72) Александр Самвелян (AM), Лусине Шагинян (AM)
(73) Лусине Шагинян, 0075, Ереван, Ростовян 
36, кв.4 (AM)
(54) Способ приготовления ликера для произ-

водства шампанского
(57) Готовят сусло из мускатного сорта виногра-
да Айвазяни Вардабуйр. К полученному суслу до-
бавляют ректифицированный этиловый спирт  до 
крепости 11,5 объемн. %, сахарозу и лимонную 
кислоту. Полученную смесь фильтруют и выдер-
живают.

Повышается количество ароматических ве-
ществ в ликере.

___________________

(51) (2006) (11) 2130  (13) A2
C23C 16/26 

(21) AM20080002  (22) 15.01.2008
(42) 03.03.2008
(71) Жозеф Паносян (AM)
(72) Жозеф Паносян (AM), Сержик Восканян (AM)
(73) Жозеф Паносян, 0019, Ереван, пр.Маршал 
Баграмян 58, кв.75 (AM)
(54) Способ покрытия алмазоподобной углеро-

дистой пленкой
(57) Изобретение относится к материаловедению, 

в частности, к защите материалов от разрушаю-
щих и загрязняющих воздействий внешней сре-
ды и может быть использовано для защиты та-
ких  органических и неорганических материалов, 
как оптическое стекло, оптические линзы, солнеч-
ные фотоэлектрические элементы и концентра-
торы излучений.

При помощи ионного источника постоянного 
тока в вакуумной камере создают поток  N+, 
C+, H+ ионов, на пути которого устанавливают 
движущийся по отношению к потоку органический 
материал. Регулируют кинетическую энергию 
ионов и на  поверхности органического материала 
получают два слоя алмазоподобной углеродистой 
пленки a-C:H, у которых светопроницаемость 
выше 85% . Регулируют показатели преломления 
пленок, после чего на поверхности второго слоя 
алмазоподобной углеродистой пленки получают 
защищающий его от загрязнений третий слой 
пленки a-SiCxNy.

Повышается степень защищенности органиче-
ских материалов от внешних воздействий, упроща-
ется способ покрытия, уменьшаются затраты по-
требляемых материалов и электроэнергии, сокра-
щается время изготовления, 6 ил.

___________________

(51) (2006)  (11) 2131  (13) A2
F03D 3/00 

(21) AM20070127  (22) 15.11.2007
(42) 03.03.2008
(71) Роберт Саркисян (AM)
(72) Роберт Саркисян (AM)
(73) Роберт Саркисян, Арагацотни марз, 0203, 
Аштарак-2, Гитаван 8, кв. 8 (AM)
(54) Преобразователь энергии потока
(57) Изобретение относится к области использо-
вания альтернативных источников энергии.

Преобразователь энергии потока имеет вра-
щающийся вокруг вертикальной оси корпус, к кото-
рому с возможностью вращения вокруг собствен-
ной оси равномерно присоединены лопасти. Лопа-
сти расположены в трёх, жёстко закреплённых к 
 корпусу рамках. Оси вращения лопастей откло-
нены от их осей симметрии и перпендикулярны 
центральной оси. Вращение лопастей вокруг соб-
ственной оси в одном из направлений загражде-
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но у края рамки, при этом заграждённое направ-
ление  для всех лопастей одинаково.

Упрощается конструкция, повышается надёж-
ность, 6 ил.

___________________

(51) (2006) (11) 2132 (13) A2
H01L 21/00
H01L 21/02

(21) AM20070146  (22) 28.12.2007
(42) 03.03.2008
(71) "Государственный инженерный университет 
Армении" государственная некоммерческая 
 организация (AM)
(72) Жозеф Паносян (AM), Сержик Восканян (AM), 
Арман Восканян (AM), Арцрун Аракелян (AM), Ар-
сен Дарбасян (AM), Еремиа Енгибарян (AM), Ар-
мен Гарибян (AM)
(73) "Государственный инженерный университет 
Армении" государственная некоммерческая орга-
низация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)

(54) Способ изготовления фотоэлектрического 
полупроводникового преобразователя

(57) Изобретение относится к световой энергии, 
в частности к области преобразования солнечной 
энергии в электрическую и может быть использо-
вано при изготовлении фотоэлектрических полу-
проводниковых преобразователей.

В соответствии со способом в вакуумную каме-
ру помещают полупроводниковую подложку, при-
водят ее во вращательное  движение, из находя-
щегося в камере управляемого ионного источника 
постоянного тока подают плазменный поток,  со-
держащий C+, H+, N+, Ar+, затем изменяя в потоке 
количество этих элементов, формируют на под-
ложке фоточувствительную алмазоподобную угле-
родистую пленку, имеющую низкую проводимость 
после чего создают проводящую пленку.

Повышается степень защищенности фотоэлек-
трического полупроводникового преобразователя, 
упрощается процесс его изготовления, уменьша-
ются затраты материалов и электроэнергии, со-
кращается время изготовления, 3 ил.

___________________
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(51) 06-11  (11) 196               (13) S

(21) 20080006  (22) 18.03.2008

(71) Нарико Охара (JP),  Куниаки Такамацу (JP)

(72) Нарико Охара (JP),  Куниаки Такамацу (JP)

(73) Нарико Охара (JP), Куниаки Такамацу (JP)

(74)  А. Галоян

(54) Коврик
___________________

Сведения о выданных патентах

(51) 09-01       (11) 197          (13) S
(21) 20080009       (22) 28.04.2008
(31) 200730320275. (32) 26.10.2007 (33) CN 4
(71) "Д Кока Кола Компани" (US)
(72) Вимг О-Енг (GB), Же Ю Чен (CN), Юн Хуа 
Ксу (CN)
(73) "Д Кока Кола Компани" (US)
(74)  А. Галоян
(54) Бутылка

___________________
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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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