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

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

(51) 2017.01 (11) 2385 (13) B
C10G 9/00
C10G 11/00

(21) AM20090106 (22) 08.02.2008
(85) 27.08.2009
(86) PCT/US2008/053434, 08.02.2008
(87) WO 2008/098177, 14.08.2008
(31) 60/900.505    (32) 09.02.2007  (33) US       
      60/906.634           12.03.2007          US
      60/930.711            17.05.2007          US
(72) Թոդ Դանա (US), Ջեյմս Վ. Փեթն (US) 
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք (US) 
(54) Ածխաջրածնային նյութերից ածխա-
ջրածինների ստացման եղանակ և եղանակի 
իրագործման ենթակառուցվածք

1. Ածխաջրածնային նյութերից ածխա-
ջրածինների ստացման եղանակ, ըստ 
որի կազմավորում են թափանցելիության 
վերահսկման ենթակառուցվածք, որը որոշում 
է հիմնականում հերմետիկացված ծավալ, 
ներմուծում են մանրացված ածխաջրածնային 
նյութ վերահսկման ենթակառուցվածք՝ 
ածխաջրածնային նյութի թափանցելի 
մարմնի կազմավորման համար, տաքացնում 
են թափանցելի մարմինը՝ դրանից 
ածխաջրածնի հեռացման համար, այնպես, որ 
ածխաջրածնային նյութը հիմնականում անշարժ 
է տաքացման ընթացքում, և կուտակում են 
հեռացված ածխաջրածինը։

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է  նրանով, որ ստեղծված թափանցելիության 
վերահսկման ենթակառուցվածքը կազ-
մավորում են կավից, բենտոնիտային 
կավից, խտացված լիրաթմբից, հրահեստ 
ցեմենտից, ցեմենտից, սինթետիկ 
երկրաբանական ցանցերից, ապակեթելքից, 
ամրանաձողից, նանոածխածնից, լցված 
երկրամանածագործվածքային պարկերից, 
պոլիմերային խեժերից կամ դրանց 
համակցումից։

3. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ վերահսկման ենթակառուցվածքը 
կազմավորում են փորված ածխաջրածնային 
նյութի հանքավայրի պատերին անմիջակա-
նորեն հպված։

4. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ վերահսկման ենթակառուցվածքը 
կազմավորում են ազատ կանգնած։

5. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ ածխաջրածնային նյութն այրվող 
թերթաքար, բիտումային ավազներ, քարածուխ, 
լիգնիտ, բիտում, տորֆ է կամ դրանց 
համակցությունը։

6. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ թափանցելի մարմինը լրացուցիչ 
ներառում է հավելույթ կամ կենսազանգված։

7. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է  նրանով, որ թափանցելի մարմինը ծածկում 
են մակաշերտով, որը բավարար է թափանցելի 
մարմնում լիթոստատիկ ճնշման աճի 
ապահովման համար։

8. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է  նրանով, որ թափանցելի մարմինն օժտում 
են ծակոտիներով, որոնց ծավալը կազմում 
է թափանցելի մարմնի ամբողջ ծավալի 
մոտավորապես 10%-ից մինչև մոտավորապես 
40%-ը։

9. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է  նրանով, որ տաքացումն իրականացնում 
են տաքացված գազերի ներարկմամբ 
վերահսկման ենթակառուցվածք, այնպես, որ 
թափանցելի մարմինը հիմնականում տաքացվի 
ջերմափոխանցման միջոցով, այսինքն՝ տաք 
գազերն անցնեն ամբողջ թափանցելի մարմնի 
միջով։

10. Եղանակն ըստ 1-ին կետի.  տարբերվում 
է  նրանով, որ տաքացումն իրականացնում 
են ածխաջրածինների այրումից՝ թթվածնի 
նկատմամբ վառելիքի տարրաչափական 
պայմանների ազդեցության տակ։

11. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ թափանցելի մարմնի մեջ ներդնում 
են բազմաթիվ  խողովակաշարեր, ընդ որում, 
նշված խողովակաշարերից մի քանիսն առկա 
են տաքացման խողովակների տեսքով։

12. Եղանակն ըստ 11-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ ստեղծված ենթակառուցվածքի 
կազմավորման քայլը ներառում է 
խողովակաշարերի առնվազն մի մասի 
կողմնորոշումը նախօրոք որոշված ուղղության 
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երկայնքով, նախքան խողովակաշարերի 
ներդնումը թափանցելի մարմնի մեջ։

13. Եղանակն ըստ 11-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ տաքացման խողովակաշարերը 
շարժուն միացնում են ջերմության աղբյուրին 
և տաքացման խողովակաշարերի միջով փակ 
շղթայով շրջանառում են տաքացնող հեղուկ, 
այնպես, որ կանխվի էական զանգվածների 
տեղափոխումը տաքացնող հեղուկի և 
թափանցելի մարմնի միջև։

14. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ տաքացման ընթացքում 
թափանցելի մարմինը տաքացնում են 
բավական հավասարաչափ ջերմաստիճանային 
սահմաններում, հիմնականում խուսափելով 
ածխաթթու գազի կամ ոչ ածխաջրածնային 
կեղտաջրերի կազմավորումից։

15. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ տաքացման ընթացքում ջրածնային 
դոնոր հավելույթ են ներդնում թափանցելի 
մարմնի մեջ, ընդ որում նշված ջրածնային 
դոնոր հավելույթն ունի ածխաջրածինների 
ջրածնավորման ընդունակություն։

16. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ ստացված ածխաջրածնի առնվազն 
մեկ չափաբաժինը կազմող կերոգենային 
յուղը խառնում են չտեղափոխելի բիտումի 
հետ՝ կազմավորելով տեղափոխելի խառնված 
վառելիք։

17. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ թափանցելի մարմնի մեջ 
ներարկում են ընտրողական լուծիչ՝ հետագայում 
ածխաջրածինների կուտակման համար, ընդ 
որում տվյալ ընտրողական լուծիչը հանդի-
սանում է լուծիչ մեկ կամ ավելի նպատակային 
նյութերի համար։

18. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ ջերմություն տեղափոխող 
հեղուկը շրջանառում են թափանցելի մարմնի 
միջով՝ տաքացումից հետո թափանցելի 
մարմնից առնվազն մասնակիորեն ստանալով 
ջերմություն։

19. Ստեղծված թափանցելիության վերա-
հսկման ենթակառուցվածք, որը ներառում է 
թափանցելիության վերահսկման ջրավազան, 
որը որոշում է հիմնականում հերմետիկաց-
ված ծավալ, ընդ որում՝ թափանցելիության 
վերահսկման ջրավազանը հիմնականում 

ազատ է չխախտված երկրաբանական 
կառուցվածքներից, և մանրացված ածխա-
ջրածնային նյութ հերմետիկացված ծավալի մեջ՝ 
ածխաջրածնային նյութի թափանցելի մարմնի 
կազմավորման համար։

20. Ենթակառուցվածքն ըստ 19-րդ 
կետի. տարբերվում է նրանով, որ 
թափանցելիության վերահսկման ջրավազանը 
կազմավորված է կավից, բենտոնիտային 
կավից, խտացված լիրաթմբից, հրահեստ 
ցեմենտից, ցեմենտից, սինթետիկ 
երկրաբանական ցանցերից, ապակեթելքից, 
ամրանաձողից, նանոածխածնից, լցված 
երկրամանածագործվածքային պարկերից, 
պոլիմերային խեժերից, կամ դրանց 
համակցությունից։

21. Ենթակառուցվածքն ըստ 19-րդ կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ վերահսկման 
ենթակառուցվածքը կազմավորված է փորված 
ածխաջրածնային նյութի հանքավայրի 
պատերին անմիջականորեն հպված։

22. Ենթակառուցվածքն ըստ 19-րդ կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ մանրացված 
ածխաջրածնային նյութը այրվող թերթաքար, 
բիտումային ավազներ, քարածուխ, լիգնիտ, 
բիտում, տորֆ է, կամ դրանց համակցությունը։

23. Ենթակառուցվածքն ըստ 19-րդ կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ ներառում է 
բազմաթիվ խողովակաշարեր, որոնք ներդրված 
են թափանցելի մարմնի մեջ, ընդ որում նշված 
բազմաթիվ խողովակաշարերից առնվազն մի 
քանիսը տաքացման խողովակաշարեր են։

24. Ենթակառուցվածքն ըստ 19-րդ կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ ներառում 
է ջերմության աղբյուր, որը ջերմականորեն 
միացված է թափանցելի մարմնին։

25. Ենթակառուցվածքն ըստ 19-րդ կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ տաքացման 
խողովակաշարերը ջերմականորեն միակցված 
են ջերմության աղբյուրին և ներդրված են 
թափանցելի մարմնի մեջ՝ կազմավորելով 
տաքացման փակ համակարգ, որը տաքացման 
խողովակաշարերի ներսում հիմնականում 
չի ունենա զանգվածների տեղափոխում 
թափանցելի մարմնի և տաքացնող հեղուկների 
միջև։ 
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 11-01 (11) 402  (13) S 
(21) 20160022  (22) 28.10.2016
(72) Կարինե Ավետիսյան (կեղծանուն՝ Կառա) (AM) 
(73) Կարինե Թոմիկի Ավետիսյան (կեղծանուն՝ 
Կառա), Երևան, Կոմիտասի 32/8, բն. 37 (AM) 
(54) Արծաթյա զարդեր (20 տարբերակ)
(55) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/1 

16 .0 1 . 20 17

(210) 20151844  (111) 25458
(220) 23.12.2015 (151) 10.01.2017
   (181) 23.12.2025
(730) Հայկանուշ Գրիգորի Տաքսիլդարյան, 
Երևան, Սունդուկյան 18, AM 
(442) 03.02.2016
(540) 

(526) «BRANDS & BUSINESS» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. բրենդավորում, մարկետինգային 
ծառայություն:

_____________________

(210) 20160625  (111) 25459
(220) 23.05.2016 (151) 10.01.2017
   (181) 23.05.2026
(730) Արթուր Գրիգորյան Գոռիկի, Երևան, 
Նանսենի 13, բն. 35, AM 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20160657  (111) 25460
(220) 27.05.2016 (151) 10.01.2017
   (181) 27.05.2026
(730) «Վենգարդ» ՍՊԸ, Երևան, Սվաճյան 48, 
բն. 32, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն և դեղնականաչավուն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային հոլովակների պատ-
րաստում.

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-
մա կերպում.

դաս 41. նկարահանում, հաղորդումների 
պատրաստում, սցենարների ստեղծում, ֆիլմերի 
նկարահանում և արտադրություն:

_____________________

(210) 20160682 (111) 25461
(220) 06.06.2016 (151) 10.01.2017
   (181) 06.06.2026
(730) «Սաֆիր Աֆթաբ» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան պող. 170/97, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

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

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

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

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 

շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

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

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության թվային այլ կրիչներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ-
մարիչներ.

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

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

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

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

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 

ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, 
առասաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարան-
ներ, բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր 
և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

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

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

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսա-
կան, այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա րա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

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

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

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

_____________________

(210) 20160702  (111) 25462
(220) 08.06.2016 (151) 10.01.2017
   (181) 08.06.2026
(730) «Տաշիր ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 25, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(526) «FOOD» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցու թյամբ:
(511) 

դաս 30. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:

_____________________
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(210) 20160883 (111) 25463
(220) 04.07.2016 (151) 10.01.2017
   (181) 04.07.2026
(730) «Նանիկո» ՍՊԸ, Երևան, Ղ.Փարպեցու 
24/10, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավտոմեքենաների վարձույթ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161153  (111) 25464
(220) 06.09.2016 (151) 10.01.2017
   (181) 06.09.2026
(730) Արաքսյա Արմենակի Ալոյան, ք. 
Էջմիածին, Շահումյան 48, բն. 2, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր, զար-
դեղեն (ոչ թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր։
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20161161  (111) 25465
(220) 07.09.2016 (151) 10.01.2017
   (181) 07.09.2026

(730) Արլենա Խաչատրյան, Երևան, 
Վաղարշյան 3, բն. 7, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

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

դաս 3. օծանելիք, կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր.
դաս 24. գործվածքներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ:
_____________________

(210) 20161198  (111) 25466
(220) 15.09.2016 (151) 10.01.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Ոսկե ագա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., 52-24, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդկանց և կենդանիների հիգիենիկ 
և կոսմետիկական ծառայություններ. 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

11397  07.07.2026 «Էյ Ջի Պրինտ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թումանյան փող. թիվ 11, AM

11683  05.10.2026 «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. Աղձք, AM

12023  06.12.2026 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

12262  26.02.2027 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

12267  03.11.2026 «Լիլիթ և Սյուզի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Նոր Հաճն, Տոռոզյան 19, AM

12374  29.03.2027 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

12664  25.05.2027 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

12680  07.05.2027 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20161321
(220) 07.10.2016
(730) Տաթևիկ Ղալթախչյան, Ավան, Դուրյան, 34, 
բն. 7, AM  Շուշանի Ղալթախչյան, Երևան, Ավան, 
Դուրյան 34, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

քարերից, մետաղներից պատրաստված զարդեր, 
բիժուտերիա:

--------------

(210) 20161374
(220) 19.10.2016
(730) «Արմինաշող» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Կոլխոզ նիկ-
ների 28/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. խմորեղեն, հացաբուլկեղեն.
դաս 35. գովազդ:

--------------

(210) 20161503
(220) 18.11.2016
(730) Հյունդաի Մոթր Քամփնի, KR 

(540) 

(511) 
դաս 9. համա կարգչային սարքավորումներ 

ավտո մեքենաների համար. համա կարգչային ծրա-
գրային ապահովում ավտո մեքենաների համար. 
ծրագրային ապահովում GPS նավագնացական 
համա կարգերի համար. ավտոմեքենաներում 
տեղա  դրվող ընդունիչ կապի սար քեր. նավա-
կողային արատո րոշում (OBD) ավտո մեքենաների 
համար. նավագնացական համակարգեր ավտո-
մեքե նաների համար. հեռա   կառա վարման 
ապա   րատ ներ.  տրանս  պորտային միջոցների 
արա    գությունը կառա վարող  ավտոմատ սարքեր. 
էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր 
ցամա քային տրանսպորտային միջոցների 
համար. բախումը կանխարգելող ազդանշանային 
սարքեր. էլեկտրոնային կառավարման բլոկներ. 
տեսախցիկներ ավտոմեքենաների համար. 
շարժման տվիչներ. արագությունը որոշող տվիչներ. 
արա գությունը չափող տվիչներ ավտոմեքենաների 
համար. հեռաչափներ. չափիչ սարքեր ավտո-
մեքենա ների միջև հեռավորությունը որոշելու 
համար. հեռավորության կողային տվիչներ ավտո-
մեքենաների համար. անվտագության կողային 
տվիչներ ավտոմեքենաների համար. էլեկտրոնային 
ցուցատախ տակներ. ավտոմեքենաների էլեկտրո-
նային տվիչների կառավարման սարքեր. ռադարի 
տվիչներ ավտոմեքենաների տվիչների և կառա-
վարող սարքերի ազդանշանային պրոցեսորների 
համար. էլեկտրոնային սարքեր ավտոմեքենաների 
վթարային արգելակման համար. կրուիզ-կառա-
վարման էլեկտրոնային սարքեր ավտոմեքենաների 
համար. օգնող էլեկտրոնային սարքեր ավտո-
մեքենաների կրուիզ-կառավարման համար. ավտո-
մեքենաների կայանմանը աջակցող էլեկտրոնային 
սարքեր. տեղեկատվության թվային պրոցեսորներ. 
դիտարկման և վերահսկման անվտանգության 
էլեկտրական ապարատուրա:

--------------
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(210) 20161509
(220) 18.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աստղիկ Սարգսյան, 
Երևան, Խանջյան 47, տարածք 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու-

թյուն ներ:

--------------

(210) 20161514
(220) 21.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Շահբազյան 
Արմենի, Երևան, Եզնիկ Կողբացի 3ա, բն. 49, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

--------------

(210) 20161544
(220) 28.11.2016
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսա նկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-

կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկա վառակներ. խտասկա վառակներ, DVD-
ներ և տեղեկա տվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխա նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմ արարական աշխատանք ների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույք ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկ ներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառա շարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված  մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելա գործում:

--------------
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(210) 20161573
(220) 02.12.2016
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
--------------

(210) 20161616
(220) 12.12.2016
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ 1, AM 
(540) 

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

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

--------------

(210) 20161626
(220) 13.12.2016
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ վեն-
նոստյու «Սուպերկոսմետիքս», RU 
(540) 

(511) 
դաս 3. հղկանյութեր. համպար (պարֆյումերիա). 

կենցա ղային հակա դիր տեր. կենց աղային հակա-
ստատիկներ. սննդային բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր). բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). օդի 
բուրա վետիչներ. բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիքների 
համար (եթերային յուղեր). աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. սեղմված օդով 
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման համար. 
բալզամներ, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտա գործվողների. փայլ շրթունքենրի 
համար. հղկաքարեր ողորկման համար. հղկաթուղթ. 
զմռնիտի թուղթ. ողորկման թուղթ. կոսմետիկական 
վազելին. գուտալին (կոշիկի քսուք). կոշիկի կուպր. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների համար. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. խոնավակլանիչ նյութեր 
սպասք լվացող մեքենաների համար. կպչուն 
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար. 
բուրավետ ջուր. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. 
անուշաբույր ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. 
մոմ հատակի համար. մոմ հատակի համար, 
որը կանխում է սահելը. մազահեռացնող մոմ. 
մոմ բեղերի համար. դերձակի մոմ. մոմեր կաշվի 
համար. մոմեր կահույքի և հատակների փայլեցման 
համար. կոշիկի մոմեր. ողորկելու մոմեր. ժելեր 
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. հելիոտրոպին. 
ժել ատամների սպիտակեցման համար. գերանիոլ. 
գրիմ. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների 
համար. հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների 
համար. դեպիլյատորներ. բուրավետ փայտանյութ. 
օծանելիք. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների մաքրման 
համար. յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. հրաբխային մոխիր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար, որոնք վերաբերում են պարֆյումերիային 
կոսմետիկային և հարդարանքին. օծանելիքային 
իրեր (պարֆյումերիա). դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների համար. 
իոնոն (օծանելիքային). քարեր սափրվելու համար. 
(կապող միջոցներ). հղկաքարեր. մատիտներ 
հոնքերի համար. կոսմետիկական մատիտներ. 
սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյումինային 
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շիբեր (հականեխիչներ). կիզելգուր ողորկման 
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար. մազերի լավորակիչներ. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 
(հղկանյութ).  ներկանյութեր մորուքի և բեղերի 
համար. ներկանյութեր զուգարանի ջրի համար. 
կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա (ապրետուր). 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
կոշիկի քսուքներ. քսուքներ ողորկման համար. 
կոսմետիկական կրեմներ.մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. կարմիր կրոկուս 
ողորկման համար. խունկ. լաք մազերի համար. լաքեր 
եղունգների համար. լոսյոններ մազերի համար. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների համար. 
սափրվելու լոսյոններ. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր օծանելիքների և բուրավետ միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր. եթերային յուղեր մայրու 
ծառից. եթերային յուղեր կիտրոնից. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ. բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան 
յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի 
յուղ. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
կավիճ սպիտակեցման համար. մաքրող կավիճ. 
նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. մուշկ. օճառներ. ախտահանող 
օճառներ. հոտազերծող օճառներ. օճառներ 
սափրվելու համար. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. բուժիչ օճառներ. օճառներ 
քրտնելու դեմ. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. նշի 
օճառ. դաղձ օծանելիքի արտադրության համար. 
կոսմետիկական հավաքածուներ. զմռնիտ.կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. արհեստական 
եղունգներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար. բամբակե 
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. խնկաձողիկներ. մածուկներ ածելիներ 
սրելու փոկերի համար. ատամի մածուկներ. ատամի 
փոշիներ. պեմզա (չեչաքար). տուփեր շրթներկի 
համար. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար. շերտիկներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. ատամների սպիտակեցնող 
շերտիկներ. հղկապաստառ. մռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. շրթներկ. 
շրթ ներ կեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու համար. 

կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար 
ոչ բժշկական նպատակների համար.պատ-
րաստուկներ մազերն ուղղելու համար. պատ-
րաստուկներ մազերը գանգրացնելու համար. 
պատ րաստուկներ լվացք թրջելու համար. 
պատ րաստուկներ գործիքներ սրելու համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի համար. 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ գործվածքները 
կոկելու (օսլայելու) համար. պատրաստուկներ 
գունա զերծման համար. պատրաստուկներ կաշվի 
գունա թափման համար. պատ րաստուկներ 
ողորկման համար. պատ րաս տուկներ ատամների 
պրո թեզների ողորկման համար. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկա կան նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար.պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. պատ րաստուկներ մաքրելու 
կամ փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու համար. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. պատ-
րաստուկներ չոր մաքրման համար. պատ-
րաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար. 
պատ րաստուկներ լաք հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող 
միջոցներ). պատ րաստուկներ լաքը հեռացնելու 
համար. պատ րաստուկներ ժանգը հեռացնելու 
համար. պատ րաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
պատ րաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ պատի 
պաստառները մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
ջրհորդանները մաքրելու համար. կոլագեններ 
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների 
համար. սպիտա կեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ սպիտակեղենը 
լվանալիս գույները թարմացնելու համար. փայլ 
տվող պատրաստուկներ (ողորկման համար). 
դիմափոշի. ալմաստի փոշի (հղկանյութ). բծերը 
հանելու միջոցներ. լուծույթներ մաքրելու համար. 
արհեստական թարթիչներ. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. դիմա-
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հարդարումը հեռացնող պատրաստուկներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ սպիտա-
կեղենի համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման 
համար. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և 
խոտերից. սոդա սպիտակեցման համար. լվացքի 
սոդա. մաքրելու համար սոդա. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտա գործվողների. աղեր սպիտակեցման 
համար. բաղա դրություններ հոտավետ նյութերով 
ծխեցման համար (օծանելիքային արտադրանք). 
ողորկման. պահպանման բաղադրություններ 
կաշվի համար. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող 
միջոց). կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական միջոցներ 
հոնքերի համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
միջոցներ մազերը ներկելու համար. չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար. միջոցներ 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. կոսմետիկական 
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները 
և հոնքերը ներկելու համար. լվացող միջոցներ. 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտա գործվողների. 
ճար  պա զերծող միջոցներ, բացա  ռությամբ 
արդյու նա  բերական նպատակների համար օգտա-
գործ վողների. գունազրկող միջոցներ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. արդու զարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարա-
գաներ). հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). զմռնիտի կտորներ. 
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու 
համար. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
շամպուններ. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար. չոր շամպուններ. ապակե հղկաթուղթ. 
սոդայի մոխրաջուր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(օծանելիքային). եթերային էսենցիաներ (բնա-
հյութեր). էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. անա-
նուխի էսենցիա (եթերայուղ).

դաս 8. ապարատներ դաջվածքի համար. 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական ածելիներ. 
մազազրկման էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ.  եղունգներ կտրելու էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական գործիքներ. ականջներ դակելու 
գործիքներ. կտրող գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 

ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ. եղունգների 
ունելիներ սայրեր (ձեռքի գործիքներ). ածելիների 
սայրեր. մորուք խուզելու մեքենաներ. անձնական 
օգտագործման էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մազերը խուզելու համար. գործիքների 
հավաքակազմեր մատնահարդարման համար. 
էլեկտրական գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. գործիքների հավա-
քակազմեր ոտնահարդարման համար. պիտո-
յատուփեր սափրվելու պարագաների համար. 
մեխանիկական մկրատներ մազերը կտրելու 
համար.  մկրատներ. եղունգների սղոցիկներ. 
եղունգների էլեկտրական սղոցիկներ. նրբունելիներ. 
մազազերծման նրբունելիներ. ձեռքի գործիքների 
կալիչ գոտիներ. ձեռքի ոչ էլեկտրական գանգրացնող 
հարմարանքներ. եղունգները ողորկելու 
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
կտրող գործիքներ. ածելիներ սրելու փոկեր. 
ածելիներ սրելու փոկեր. կաշվե կտրող գործիքներ. 
ածելիների պատյաններ. ածկաթիակներ. 
աքցաններ (ունելիներ). ունելիներ մազերը 
գանգրացնելու համար. ծլեպները հեռացնելու 
ունելիներ. եղունգների ունելիներ և կծաքցաններ. 
նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու համար.

դաս 18. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից  
արկղեր,  քսակներ, կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայու սակներ) փաթեթավորման համար. 
պիտույքա տուփեր հարդա րանքի իրերի համար, 
դատարկ. թիկնապայուսակներ. ուղեպայուսակներ. 
ճամփորդական հավաքածուի համար կաշվե պայու-
սակներ. կանացի պայուսակներ. ստիլիստների 
պայուսակներ.  ճամպրուկներ. տափակ ճամպրուկ-
ներ. ճամպրուկներ ստիլիստ ների համար.

դաս 35. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար.

դաս 44. մատնահարդարում. մերսում. վարսա-
վիրանոցների ծառա յու թյուն ներ. գեղեց կության 
սրահ ների ծառա յություններ. դաջում. վիզա-
ժիստների ծառայություններ. արևա բուժարանների 
ծառա յություններ:

--------------

(210) 20161632
(220) 13.12.2016
(730) Միրկո Վիսկոնտի Ս.պ.Ա., IT 
(540) 
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(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր. ստրազներ 

(արհեստական թանկարժեք քար). մատանիներ. 
ապարանջաններ. կախազարդեր, կուլոններ. 
ականջօղեր. կրծքազարդեր. թևքաճարմանդներ. 
փողկապների սեղմիչներ. թանկարժեք քարեր. 
մարգարիտ:

--------------

(210) 20161642
(220) 15.12.2016
(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող. 
27/10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սննդամթերք և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման համար. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, 
դեղա գործական  և հիգիենիկ պատրաստուկներ:

--------------

(210) 20161643
(220) 15.12.2016
(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող. 
27/10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշկա-

կան և անասնա  բուժա կան պատ րաստուկներ. 

հիգիե նիկ պատ րաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփա պատ ճեններ 
պատ   րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, 
դեղա գործական և հիգիենիկ պատրաստուկներ: 

--------------
(210) 20161665
(220) 21.12.2016
(730) «Ար և Ար դիզայն քնսթրաքշն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճղ. 1/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. բնակելի շենքեի կառուցապատում:

--------------

(210) 20161669
(220) 22.12.2016
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(310) 57724/2016
(320) 27.07.2016
(330) CH
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի  ծխախոտ, ինքնա-
փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու 
ծխախոտ ,,սնուս”. սիգարետներ, էլեկտրոնային 
սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի պապիրոսաթուղթ, 
սիգարետի պարկուճ ներ և լուցկի:

--------------
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(210) 20161672
(220) 22.12.2016
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 
Կաիշա, JP 
(310) 1045653
(320) 28.06.2016
(330) NZ
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց 

մասեր և կցամասեր. ավտոմոբիլներ. երկանիվ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, 
հեծանիվներ և դրանց մասեր և կցամասեր. 
սպորտային արտա ճանապարհային փոխա-
դրամիջոցներ. էլեկտ րական ավտոմեքենաներ. 
հիբրիդային ավտո մեքենաներ. ֆուր գուններ 
(տրանս պորտային միջոց  ներ). թափքեր տրանս-
պորտային միջոց ների համար. տրանսպորտային 
միջոցների հետ գցովի թափքածածկեր. ավտո-
մեքե նա ների շասսի ներ. ավտոմոբիլների դողեր. 
ավտո մոբիլների թափարգելներ. սիգարետի 
վառիչներ ավտոմոբիլների վահանակների վրա. 
արգելակային կոճղակներ ավտոմոբիլների 
համար. անվտանգության բարձիկներ (ավտո-
մոբիլների անվտանգության միջոցներ). շղթաներ 
ավտո մոբիլների համար. պատյաններ տրանս -
պորտային միջոցների ղեկերի համար. մեղմիչներ 
ավտոմոբիլների համար. ղեկանիվներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. արևապաշտպան 
հովար. արևա  պաշտպան հարմարանք ներ 
ավտոմոբիլների համար. պատյաններ ավտ-
ոմեքենաների նստոցների համար. մանկական 
անվտանգ նստոցներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. անվտանգության գոտիներ տրանս-
պորտային միջոցների նստոցների համար: 

--------------

(210) 20161675
(220) 22.12.2016
(730) Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US 
(540) 

(511) 
դաս 35. ներմուծման-արտահանման գործա-

կալությունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկա տվության գործա կալու   թյունների 

ծառա    յու թյու ններ. օգնու թյուն առևտ րային կամ 
արդյունա բերական ձեռնար կու թյունների կառա-
վար ման հարցերում. առևտրային միջնոր-
դություն (ծառայություն). գործարար (բիզնես) և 
առևտ  րային հարա բերությունների ոլորտներում 
տեղեկա տվության տրամադրում. տարածքների 
վարձա կալում գովազդի տեղադրման համար. 
ապրանքների և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ 
անձանց համար. շուկայի ուսումնասիրություն. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվա միջոցներով. առևտուր. մանրածախ 
առևտուր. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. սննդի խանութներ. 
շարժական կամ ստացիոնար կրպակների, 
տաղա վարների և պավիլիոնների միջոցով սննդի 
առաջարկի և վաճառքի ծառայություններ. մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց 
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). առևտրի ավտո-
մատների վարձույթ. վաճառասեղանների վարձույթ. 
գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. առևտրային գործունեության գնահատում. 
գովազդային նյութերի տարածում. ռադիոգովազդ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ:

--------------

(210) 20161676
(220) 22.12.2016
(730) Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US 
(540) 

(511) 
դաս 35. ներմուծման-արտահանման գործա-

կա լու   թյուն   ների ծառա յություններ. առևտրային 
տեղեկա   տվության գործա   կա  լու  թյուն  ների 
ծառա  յու թյուն   ներ. օգնու թյուն առևտրային կամ 
արդյու նա բերական ձեռնարկությունների կառա-
վար  ման հարցերում. առևտրային միջնոր դու-
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թյուն (ծառա յություն). գործ արար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
ապրանքների և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառա վարում երրորդ 
անձանց համար. շուկայի ուսումնա սիրություն. 
հասարա կական կարծիքի հետա զոտում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. մար-
քեթինգ (շուկայավարում). մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվա  միջոցներով. առևտուր. մանրա ծախ 
առևտուր. սպառողների հավատար մության 
ծրա գրերի կառավարում. սննդի խանութներ. 
շարժական կամ ստացիոնար կրպակների, 
տաղավարների և պավիլիոնների միջոցով 
սննդի առաջարկի և վաճառքի ծառա յու-
թյուններ. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկա տերերին ապրանք ներով ապահովում). 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. վաճառա-
սեղանների վարձույթ. գովազդ. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. գովազդային 
նյութերի տարածում. ռադիոգովազդ. գովազդային 
վահա  նակների վարձույթ:

--------------

(210) 20161678
(220) 23.12.2016
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. սիգա-
րետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփական 
սիգա րետները փաթաթելու համար. ծխախոտ 
ծխա մորճով ծխելու համար. ծամելու ծխախոտ. 
հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտա գործելու համար). էլեկտրոնային սիգա-
րետներ. տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում առաջացող աերոլիզի մեջ պարունակվող 

նիկոտինը վերացնելու համար. նիկոտին 
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի տուփեր. 
մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի հարմա-
րանքներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. վառիչներ. լուցկի:

--------------

(210) 20161679
(220) 23.12.2016
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխա խոտային արտա դրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգա րիլներ. ծխախոտ սեփական 
սիգա րետները փաթաթելու համար. ծխախոտ 
ծխա մորճով ծխելու համար. ծամելու ծխախոտ. 
հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար). էլեկտրոնային սիգա-
րետներ. տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրո նային սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքաց-
ման ընթացքում առաջացող աերոլիզի մեջ 
պարունակվող նիկոտինը վերացնելու համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային սիգա-
րետների համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարետի 
թուղթ. ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետա-
ղական տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները, ծխա խոտերը 
փաթա թելու համար. վառիչներ. լուցկի:

--------------

(210) 20161682
(220) 23.12.2016
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Դոմինանտա- սերվիս», RU 
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(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. ատամի 

փոշիներ և մածուկներ. աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմաց ման համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզների ողորկման համար. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. պատրաստուկներ ատամների 
պրո թեզները մաքրելու համար. սոդայի մոխրաջուր. 

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. նյութեր ատամների ծեփա պատճենների 
համար. նյութեր ատամնալցման համար. 
միքս տուրաներ. էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ 
դեղագործական նպատակների համար. թուրմեր 
բժշկական նպատակների համար. պաստեղներ 
դեղա գործական նպա  տակների համար. պատ-
րաստուկներ հալվե վերայից դեղագործական 
նպատակների համար. ատամի ցեմենտներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ներմուծման-
արտա հանման գործա կալությունների ծառա-
յու թյուն ներ. առևտրային տեղեկատվության 
գործա կալությունների ծառա յություններ. գով-
ազդային գործա կալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածքների վարձա-
կալում գովազդի տեղադրման համար. աուդիտ 
(առևտրային գործունեության). աշխա տանքի 
տեղավորման գործակալություններ. ապրանքների 
ցուցադրում. հաղորդա գրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). հասարա-
կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի ուսումնա-
սիրություն. գործնական տեղեկա տվություն. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին. շուկայագիտական (մարքե-
թինգային) հետա զոտություններ. գովազդի 
մանրա   կերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գովազդային նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկա տվության 

բոլոր միջոցներում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. արտաքին 
գովազդ. նմուշների տարածում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում. 
hեռուստագովազդ. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալ ների համա կարգչային 
բազաներից։

--------------

(210) 20161689
(220) 26.12.2016
(730) «Ռոզա 1» գյուղատնտեսական կոոպերատիվ, 
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Խաչաղբյուր, AM 
(540) 

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

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

--------------

(210) 20161692
(220) 27.12.2016
(730) «Տարմակ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորենացի 15, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. շշալցված ջուր, շշալցված բնական 

հանքային ջուր՝ գազավորված և չգազավորված:
--------------

(210) 20161693
(220) 27.12.2016
(730) «Մանկական զվարճանքների կենտրոն» 
ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 15/4, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ. անշարժ գույքի հանձնում 
վարձա կալության. անշարժ գույքի կառավարում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում.

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

դաս 44. մարդկանց և կենդանիների հիգիենիկ 
և կոսմե տիկական ծառայություններ:

--------------

(210) 20161694
(220) 27.12.2016
(730) «Մանկական զվարճանքների կենտրոն» 
ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 15/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ. անշարժ գույքի հանձնում 
վարձակալության. անշարժ գույքի կառավարում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոց առումն երի կազմա կերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապա հովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. մարդկանց և կենդանիների հիգիենիկ 
և կոսմետիկական ծառայություններ:

--------------

(210) 20161699
(220) 28.12.2016

(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

--------------

(210) 20161700
(220) 28.12.2016
(730) ԲԼՈՒ Փրոդաքթս, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 9. բջջային հեռախոսներ և հեռախոսային 

լսափողեր. բջջային հեռախոսների լրացուցիչ 
պարագաներ, ներառյալ ալեհավաքներ, մարտ-
կոցներ, լիցքավորող սարքեր, սիգարետի 
վառիչների համար ադապտերներ, էլեկտրա-
սնուցման լարեր, ձայնային ադապ տերներ, 
տեղափոխման պատյաններ և գոտուն ամրացվող 
սեղմիչներ. համակարգչային ծրագրեր. տեղեկա-
կիրներ տեքստերի, ազդանշանների, ծրագրային 
ապահովման, տեղեկատվության, տվյալ ների, 
ծած կագրերի, ձայնի և պատկերների գրանցման, 
վերարտադրման, տեղափոխման, պահման, 
մշակման, կառա վարման, փոխանց ման, 
տարած ման և առբերման համար. ներբեռնվող 
գրա  ֆիկական պատկերներ. ներբեռնվող համա-
կարգչային ծրագրեր շարժական հեռա խոսներում, 
դյուրատար համակարգչային սարքերում, 
պլանշետային համակարգիչներում, լեփթոփ-
ներում և համակարգիչներում օգտա գործման 
համար. հավելվածներ շարժական հեռա խոսների և 
պլանշետային համա կարգիչների համար:

--------------

(210) 20161701
(220) 28.12.2016
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

--------------

(210) 20161702
(220) 28.12.2016
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

--------------
(210) 20161705
(220) 29.12.2016
(730) «Ռուբֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Նար Դոսի փ., 
տուն 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատ րաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

--------------

(210) 20161706
(220) 29.12.2016
(730) «Ռուբֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Նար Դոսի փ., 
տուն 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմ արարական աշխա տանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

--------------

(210) 20161707
(220) 30.12.2016
(730) «Մաստարաչեդո» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գյուղ Մաստարա, 6-րդ փող., տուն 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք, պանիր:

--------------
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(210) 20161716
(220) 30.12.2016
(730) «Մանկական զվարճանքների կենտրոն» 
ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 15/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------
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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 1828
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3611, 13276
73 (1) Իրավատեր  Ավենտիսաբ II Ինք., 3711 
Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 
19807, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ավենտիս 
Հոլդինգզ Ինք., 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
Greenville, Delaware 19807, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             26.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1829
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3611, 13276
73 (1) Իրավատեր  Ավենտիս Հոլդինգզ Ինք., 
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 
19807, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ավենտիսաբ 
Ինք., 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 
Delaware 19807, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1830
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 3611, 13276
73 (1) Իրավատեր 
Ավենտիսաբ Ինք., 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
Greenville, Delaware 19807, U.S.A., US

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ավենտիսաբ 
ԷլԷլՍի, 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 
Delaware 19807, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1831
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 136, 10768, 10770, 10858, 
11347, 13724, 10769
73 (1) Իրավատեր Նովարթիս Ֆարմա ԱԳ, 
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող Նովարթիս ԱԳ, 
4002 Basel, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1832
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ Ձեռներեց 
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1, 
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal 
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու  Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո «Կազանսկիյ Ժիրովոյ կոմբինատ», 
dom 1, ul. Laskovaya, selo Usadi, Laishevsky r-n, 
RU-422610 Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.12.2016

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 1833
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9188
73 (1) Իրավատեր  Սանդիսք Քորփորեյշն, 951 
SanDisk Drive, Milpitas, California, 95035-7933, 
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՍանԴիսք 
ԷլԷլՍի, 951 SanDisk Drive, Milpitas, California, 
95035, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

     Հանրապետություն
Գրանցված է             28.12.2016

_____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

Заключения Агенства о патентоспособности

(51) 2017.01 (11) 2385 (13) B
C10G 9/00
C10G 11/00

(21) AM20090106 (22) 08.02.2008
(85) 27.08.2009
(86) PCT/US2008/053434, 08.02.2008
(87) WO 2008/098177,  14.08.2008
(31) 60/900.505   (32) 09.02.2007   (33) US  
      60/906.634          12.03.2007    (33) US
      60/930.711           17.05.2007           US
(72) Тодд Дана (US), Джеймс В. Рэттн (US) 
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US) 
(54) Способ получения углеводородов из 
углеводородных вешеств и инфраструктура 
для осуществления способа
(74) Р. Давтян

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 11-01 (11) 402  (13) S 
(21) 20160022  (22) 28.10.2016
(72) Карине Аветисян (псевдоним Кара) (AM) 
(73) Карине Томиковна Аветисян (псевдоним 
Кара), Ереван, ул. Комитаса 32/8, кв. 37 (AM) 
(54) Серебряные украшения (20 вариантов)

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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