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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)  (11) 2619 (13) A

A61B 17/00
(21) AM20110146 (22) 20.10.2011
(71) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Աննա Յուրիի 
Պողոսյան (AM), Գրիգոր Էմիլի Խաչատրյան (AM)
(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Աննա Յուրիի 
Պողոսյան (AM), Գրիգոր Էմիլի Խաչատրյան (AM)
(73) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, Արարատի 
մարզ, Նոր Խարբերդ 10, տուն 14 (AM), Աննա 
Յուրիի Պողոսյան, 0010, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, բն. 100 (AM), Գրիգոր Էմիլի Խաչատրյան, 
0028, Երևան, Կիևյան 22, բն. 46 (AM)
(54) Սինուսլիֆտինգի ժամանակ վերին ծնո-
տային ծոցի լորձաթաղանթի պատռվածքի 
փակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է վիրաբուժական 
ստոմատոլոգիային, մասնավորապես` բաց 
սինուսլիֆտինգի դեպքում վերին ծնոտային 
ծոցի լորձաթաղանթի պատռվածքի փակման 
եղանակներին:

Բերանի նախադռան կողմից կատարում 
են լորձաթաղանթի սեղանաձև կտրվածք՝ լայն 
հիմքով՝ դեպի բերանի խոռոչի նախադուռը, իսկ 
նեղ հիմքով՝ դեպի վերին ծնոտի ատամնաբնային 
ելունը։ Լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթը 
շերտազատում են, վերին ծնոտային ծոցի 
առա ջային պատը ոսկրահատում են, ապա 
ծոցի լորձաթաղանթը բարձրացնում են դեպի 
վեր։ Փակում են պատռվածքը մեղրամոմե 
թաղանթով, որի չափերը գերազանցում են 
պատռվածքի չափերը 4–4,5 մմ–ով, որից 
հետո ատամնաբնային ելունի և վերին ծնո-
տային ծոցի միջև առաջացած դատարկ 
տարածությունը լցնում են կենսաբանական 
նյութով։ Լորձաթաղանթավերնոսկրային 
լաթը տեղադրում են նախկին տեղը և կարում 
հանգուցավոր կարերով։

Բարձրանում է եղանակի արդյունա վե-
տությունը։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2620 (13) A
A61B 17/00

(21) AM20110145 (22) 20.10.2011
(71) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Աննա 
Յուրիի Պողոսյան (AM)

(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Աննա 
Յուրիի Պողոսյան (AM)
(73) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, Արարատի 
մարզ, գյուղ Նոր Խարբերդ 10, տուն 14 (AM), Աննա 
Յուրիի Պողոսյան, 0010, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, բն. 100 (AM)
(54) Ծնոտի բշտի բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է վիրաբուժական ստոմա-
տոլոգիային, մասնավորապես` դիմածնոտային 
վիրաբուժությանը և կարող է կիրառվել ծնոտի 
բշտերի վիրաբուժական բուժման դեպքում:

Բերանի նախադռան կողմից կատարում 
են լորձաթաղանթի կիսակլոր կամ սեղանաձև 
կտրվածք, լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթն 
անջատում են ոսկորի մակերևույթից։ Բշտի 
պատճառ հանդիսացող ատամի արմատի կամ 
բշտի պրոյեկցիային համապատասխան հատում 
են ոսկորը՝ ստեղծելով ոսկրային պատուհան։ 
Ոսկրային հիմքից շերտազատում են, ապա 
հեռացնում բշտի թաղանթը, մասնահատում 
են ատամնածայրը, ոսկորի խոռոչը լվանում են 
հականեխիչով, չորացնում, նրա մեջ լցնում են 
կենսաբանական նյութ: Ոսկրային պատուհանը 
ծածկում են մեղրամոմե թաղանթով, որի չափերը 
գերազանցում են ոսկրային պատուհանի չափերը 
4–4,5 մմ–ով։ Լորձաթաղանթավերնոսկրային 
լաթը տեղադրում են նախկին տեղը և կարում 
հանգուցավոր կարերով։ 

Բարձրանում է եղանակի արդյունավե-
տությունը։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2621 (13) A
A61F 9/00

(21) AM20110037 (22) 31.03.2011
(71) Ասատուր Նիկոլայի Հովսեփյան (AM)
(72) Ասատուր Նիկոլայի Հովսեփյան (AM)
(73) Ասատուր Նիկոլայի Հովսեփյան, 2202, 
Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Քանաքեռի 2, բն. 
28 (AM)
(54) Հետին խցիկային ներակնային ոսպնյակի 
սևեռման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ակնաբուժությանը, 
մասնավորապես՝ հետին խցիկային ներակնային 
ոսպնյակի սևեռման եղանակներին։
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Նախապես ակնագնդի նույն միջօրեականի 
վրա՝ ակնագնդի առանցքից ներակնային 
ոսպնյակի օպտիկական մասի շառավղին հա-
վասար հեռավորության վրա կատարում են 
երկու իրիդէկտոմիա և վերին սֆինկտերո տո միա, 
որից հետո ներակնային ոսպնյակի ոտիկները 
իրիդէկտոմիկ անցքերի միջով տեղափոխում են 
ծիածանաթաղանթի առաջային մակերևույթի 
վրա, ապա սֆինկտերոտոմիան կարում են 
հանգուցակարով։

Բարձրացվում է հետին խցիկային ներակ-
նային ոսպնյակի ծիածանաթաղանթային 
սևեռման կայունությունը, 9 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2622 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20100129 (22) 29.09.2010
(71) Մանուկ Մանուկյան (AM)
(72) Մանուկ Մանուկյան (AM)
(73) Մանուկ Մանուկյան, 0033. Երևան, Երզնկյան 
4, բն. 10 (AM)
(54) Աչքի եղջերաթաղանթի վնասվածքների և 
հիվանդությունների բուժման բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է ակնաբանությանը, 
մասնավորապես՝ եղջերաթաղանթի վնաս-
վածքների և հիվանդությունների բուժման բա-
ղադրանյութերին։

Բաղադրանոյթը ներառում է էթանոլամին, 
ասկորբինաթթու, մանրէազերծված ջուր, 
բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ 
(զանգվ. %). էթանոլամին` 3.2-4.0, ասկոր բի-
նաթթու` 0.038-0.05, մանրէազերծված ջուր` 
95.5- 96.8։

Բարձրացվում է բուժման արդյունա վե-
տությունը։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2623 (13) A
E21C 41/00

(21) AM20110147 (22) 21.10.2011
(71) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)
(72) Գենադի Ղազարյան (AM)
(73) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 
0010, Երևան, Խանջյան 19 (AM)
(54) Կիրճերում բազմաստիճան լցակույտերի 
ձևավորման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է լեռնահանքային 
արդյունաբերությանը և կարող է գտագործվել 
բաց լեռնային աշխատանքներում, ինչպես նաև 
ճանապարհաշինության մեջ` լցակույտերի և 
լիրաթումբերի կառուցման ժամանակ։

Եղանակը կայանում է նրանում, որ լցակույտի 
հիմքում ամուր ապարներից ձևավորում են 
ազատ ծավալներ ունեցող աշխատանքային հար-  
թակ, ազատ ծավալները լցնում են ապարների 
թույլ կապակցվող հատիկային զանգվածով: 
Հատիկային զանգվածը նախապես խառնում 
են կապակցող նյութի հետ, ազատ ծավալներին 
տալիս են խաչվող խրամների տեսք, դրանց 
եզրերը տեղակայում են կիրճի հակադիր 
լանջերի արմատական ապարներում, իսկ 
ձևավորված ազատ ծավալների այն մասերը, 
որոնք տեղակայված են լցակույտի հաջորդ 
շերտի խաչվող խրամների հետ հպման տի-
րույթում՝ նախապես լցնում են լցակույտի շերտի 
բարձրությունը գերազանցող ապարների 
արտաչափ կտորներով:

Բարձրացվում է լցակույտերի կայունությունը, 
13 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2624 (13) A
G01N 23/00

(21) AM20100141 (22) 26.10.2010
(71) Վաչագան Ղազարի Միրզոյան (AM), Սերոբ 
Նադրի Նորեյան (AM), Կոնստանտին Մուշեղի 
Գևորգյան (AM), Էդուարդ Մուշեղի Հարությունյան 
(AM)
(72) Վաչագան Ղազարի Միրզոյան (AM), Սերոբ 
Նադրի Նորեյան (AM), Կոնստանտին Մուշեղի 
Գևորգյան (AM), Էդուարդ Մուշեղի Հարությունյան 
(AM)
(73) Վաչագան Ղազարի Միրզոյան, 0096, 
Երևան, Դ. Մալյան, 4, բն.19 (AM), Սերոբ Նադրի 
Նորեյան, 0078, Երևան, Բաշինջաղյան, 2-րդ 
նրբ., 10, բն. 76 (AM), Կոնստանտին Մուշեղի 
Գևորգյան, 0015, Երևան, Զաքյան, 1–ին նրբ., 1, 
բն. 75 (AM), Էդուարդ Մուշեղի Հարությունյան, 
0031, Երևան, Զոհրապի 115 (AM)
(54) Գնդիկավոր և թելքավոր միջավայրերում 
անգստրեմային ընդգրկույթի էլեկտրամագ-
նիսական ալիքի բեկման ցուցիչի որոշման 
եղանակ և սարք
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(57) Գյուտը վերաբերում է թույլ կլանող միջա-
վայրերի հետազոտմանը ալիքի անգստրեմային 
երկարությամբ էլեկտրամագ նիսական ճառա-
գայթման, օրինակ ռենտգենյան ճառագայթ-
ման, միջոցով և կարող է կիրառվել ալիքի բեկ-
ման ցուցիչի, թելքավոր նյութերի թելքերի 
կողմնորոշման, գնդիկավոր նյութերի գնդիկների 
չափսերի և միավոր ծավալում դրանց բաշխման 
խտության որոշման համար։

Ըստ եղանակի, ալիքների փունջը տա-
րա  կանոն (անոմալ) անցում ապահովող միա -
բյուրեղի միջոցով բաժանում են երկու հա-
վասար ինտենսիվության փնջերի, որոնք 
ուղ ղում են համանման երկրորդ և երրորդ 
միա բյուրեղների վրա և, տեղավորելով երկու 
համանման նմուշներից մեկը առաջին և երրորդ 
միաբյուրեղների միջև, իսկ մյուսը` երկրորդ 
միաբյուրեղից դուրս, գրանցում են փնջերի 
ինտենսիվությունները։ Բեկման ցուցիչը որոշում 
են բանաձևով։

Հնարավորություն է ստեղծվում հետազոտել 
բաղադրիչ մասնիկների մինչև 30 անգստրեմ 
չափսեր ունեցող նյութեր, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2625 (13) A
G01N 33/00

(21) AM20100131 (22) 01.10.2010
(71) Հովհաննես Զավենի Նաղաշյան (AM), 
Օլեգ Վալերիի Շչերբակով (AM), Անուշ Ռաֆիկի 
Հակոբյան (AM)
(72) Հովհաննես Զավենի Նաղաշյան (AM), 
Օլեգ Վալերիի Շչերբակով (AM), Անուշ Ռաֆիկի 
Հակոբյան (AM)
(73) Հովհաննես Զավենի Նաղաշյան, 0002, 
Երևան, Սարյան 33, բն. 34 (AM), Օլեգ Վալերիի 
Շչերբակով, 0005, Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 
նրբ. 10, բն. 15 (AM), Անուշ Ռաֆիկի Հակոբյան, 
0105, Երևան, Գուսան Շերամի 113, բն. 84 (AM)
(54) Տրեմատոդների ձվերի հայտնաբերման 
եղանակ
(57) Կղկղանքի նմուշը խառնում են ջրի հետ, 
ստացված կախույթը զտում են մետաղ յա 
քամիչով և վերնստվածքային հեղուկը հեռաց-
նում են։ Նստվածքին ավելացնում են ջուր, 
լվանում են երեք անգամ տնտեսական օճառի 
0,5%-անոց լուծույթով 45°C ջերմաստիճանում, 
և ուսումնասիրում մանրադիտակով։ 

Բարձրացվում է տրեմատոդների ձվերի 
հայտնաբերման արդյունավետությունը։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2626 (13) A
H02K 19/00

(21) AM20100132 (22) 05.10.2010
(71) Վաչագան Պետրոսյան (RU)
(72) Հրայր Ահարոնյան (AM), Վաչագան Պետրոս-
յան (RU)
(73) Վաչագան Պետրոսյան, 123182, Մոսկվա, 
Ավիացիոննայա 59, բն. 558 (RU)
(54) Գեներատորի մոդուլ և գեներատոր (տար-
բերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրական սինքրոն 
ինդուկտորային գեներատորներին և կարող է 
օգտագործվել էներգետիկայի տարբեր բնա-
գավառներում։

Գեներատորի մոդուլի ռոտորի բևեռը իրա-
կանացված է Т- աձև թիթեղներից կազմված 
թիթեղաշարի տեսքով և տեղակայված է ոչ 
էլեկտրահաղորդական, ոչ մագնիսական նյութից 
պատրաստված շարժուն հիմքի վրա, իսկ ստա-
տորի միջուկի թիթեղաշարի միջին ելուստը 
կարճ է կողմնային ելուստներից` ռոտորի բևեռի 
թիթեղաշարի բևեռային ելուստի բարձրությանը 
համապատասխան։ Գեներատորի առաջին 
տարբերակում ստատորի անշարժ և ռոտորի 
շարժուն հիմքերն ունեն սնամեջ գլանի ձև, 
որոնք համառանցք են գեներատորի լիսեռին, 
իսկ ռոտորի հիմքի գլանը ամրակցված է 
գենե րատորի լիսեռին կապի կոշտ տարրերի 
միջոցով։ Գեներատորի երկրորդ տարբերակում 
ստատորի անշարժ հիմքն իրականացված է 
գծային սալիկի ձևով, իսկ ռոտորի շարժուն 
հիմքը` գծային սալիկի երկայնքով շարժվելու 
հնարավորությամբ սահուկի ձևով։ Գեներատորի 
երրորդ տարբերակում ստատորի անշարժ 
հիմքն իրականացված է գեներատորի լիսեռին 
համառանցք երկու օղակաձև սալիկների ձևով, 
իսկ ռոտորի շարժուն հիմքը` գեներատորի լիսե-
ռին համառանցք և դրան ամրակցված երկու 
սկավառակների ձևով։

Նվազեցվում է աշխատանքային մագ նի-
սական հոսքի ցրումը և գեներատորի հան-
գույցների մակաբուծային տաքացումը, ապա-
հովվում է խոշորաչափ հզոր գեներատորների 
ստեղծումը, 4 անկախ կետ, 9 նկ.։

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21
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(51) (2012.01)  (11) 285  (13) U 
E21D 11/00
E04G 11/00

(21) AM20110165U (22) 22.11.2011
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա րա-
րության պետական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վալտեր Աշոտի Աթանեսյան (AM), Վաչե 
Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-
րության պետական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM)
(54) Կաղապարամած
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է միաձույլ 
շինարարության բնագավառին և կարող է օգտա-
գործվել թունելների, ուղղաձիգ և թեք պատերի 
ու ծածկերի, ինչպես նաև երկաթբետոնե հեծան-
ների կառուցման համար։ 

Կաղապարամածն ունի հիմք, հիմքին հոդա-
կապով միակցված վերին և կողային աղեղաձև 
կաղապարամածային հատվածամասեր և 
լծանակներ։ Հիմքը շրջանակներ են, որոնք 
կազմված են տարաշարժուն պարզունակներից 
և հենականգնակներից։ Հենականգնակներն 
ունեն պտուտակային ամբարձիկներ և հոդա-
կապային լծանակներով միակցված են պարզու -
նակների իրանին, իսկ հոդակապային ձգա-
սարքերով՝ պարզունակների շարժական թևերին 
և դրանց վրա հոդակապով տեղա դրված 
ուղղաձիգ կաղապարամածային վահաններին։ 
Պարզունակների շարժական թևերն իրանի 
նկատմամբ սևեռակված են պտուտակավոր 
սեղմիչների օգնությամբ։ Վերին աղեղաձև 
կաղապարամածային հատվածամասերը հեղու-
սային միացությամբ, ձգասարքերով միա-
կցված են պարզունակների իրանին, իսկ լծա-
նակներով՝ կողային աղեղաձև կաղա պա րա-
մածային հատվածամասերին։ Շրջանակների 
հենականգնակները երկայնական ուղղությամբ 
միակցված են միմյանց զույգ կոշտ կապերով։

Ապահովվում է շահագործման հուսա լիու-
թյունը, ընդլայնվում են ֆունկցիոնալ հնարա-
վորությունները, կրճատվում են բետոնային 
աշխատանքների ծախսերը, 8 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 286  (13) U 
G01F 1/00
G01L 13/00

(21) AM20110181U (22) 16.12.2011
(71) Արմեն Պետրոսի Շատախյան (AM), Սարգիս 
Հովհաննեսի Սիմոնյան (AM), Պետրոս Մեսրոպի 
Շատախյան (AM)
(72) Արմեն Պետրոսի Շատախյան (AM), Սարգիս 
Հովհաննեսի Սիմոնյան (AM), Պետրոս Մեսրոպի 
Շատախյան (AM)
(73) Արմեն Պետրոսի Շատախյան, 0070, 
Երևան, Երվանդ Քոչար 21/1, բն. 60 (AM), 
Սարգիս Հովհաննեսի Սիմոնյան, 0012, Երևան, 
Փափազյան 26, բն.4 (AM), Պետրոս Մեսրոպի 
Շատախյան, 0001, Երևան, Թումանյան 22, բն. 
5 (AM)
(54) Գազամուղի մաքրման կայանի ճնշման 
անկման վերահսկման հանգույց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է չափիչ 
տեխնիկային, մասնավորապես՝ գազամուղների 
մաքրման կայաններում տեղադրվող էլեկ տրո-
նային չափման, ցուցանշման և կառավարման 
սարքերին:

Հանգույցն ունի գազամուղի հետ կառա-
վարելի փականի միջոցով կապված կողմ-
նատար խողովակաշար, ճնշման երկու 
տվիչ, որոնցից առաջինի մուտքը կապված 
է գազամուղի հետ, իսկ երկրորդի մուտքը՝ 
կողմնատար խողովակաշարի հետ, ճնշման 
անկման ցուցանշման և կառավարման էլեկ-
տրոնային հանգույց, որը կապված է ճնշման 
տվիչների և կանոնավարական կենտրոնի հետ: 
Ճնշման առաջին և երկրորդ տվիչներն անա-
լոգային են և փականների միջոցով միաց-
ված են գազամուղին և կողմնատար խողովա-
կաշարին համապատասխանաբար, իսկ 
էլեկտրոնային հանգույցն ունի միկրոկոնտրոլեր: 
Միկրոկոնտրոլերն անալոգաթվանշանային կեր-
պափոխիչներիի միջոցով միացված է ճնշման 
տվիչներին, կառավարող բլոկի միջոցով միաց-
ված է հեղուկաբյուրեղային ցուցասարքին և 
ընդունահաղորդիչ բլոկի միջոցով միացված 
է կանոնավարական կենտրոնին: Թեստային 
ստուգումներ անցկացնելու համար ճնշման 

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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առաջին և երկրորդ տվիչների մուտքերը փա-
կանի միջոցով միացված են իրար:

Բարձրացվում է հանգույցի ինֆոր մատի-
վությունը և աշխատանքի հուսալիությունը, 
նվազեցվում է գինը, ապահովվում է ստուգման 
թեստային ռեժիմ, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 287  (13) U
G01J 1/00

(21) AM20110183U (22) 22.12.2011
(71) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM), 
Ջուլետտա Գերասիմի Վարդանյան (AM), Մանուկ 
Նեստերի Ներսիսյան (AM)
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM)
(54) Վակուումային ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման ընդունիչ

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է վակուու-
մային ուլտրամանուշակագույն ճառա գայթում-
ների ընդունման և գրանցման սարքերին և 
կարող է օգտագործվել տիեզերական օբյեկտ-
ների, սինքրոտրոնային ճառագայթների ուսում-
նասիրության համար, ինչպես նաև բժշկության, 
գյուղատնտեսության մեջ, ֆիզիկական հետա-
զոտություններում:

Ընդունիչն ունի հաջորդաբար տեղակայված 
կիզակետող և զտող հանգույցներ, կոնվերտեր 
և օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչ, որին 
միացված է էլեկտրական ազդանշանի մշակման 
և ցուցանշման սարք:

Կոնվերտերը կորունդի միաբյուրեղ է։ 
Որպես խառնուկ կորունդը լրացուցիչ ներառում 
է սկանդիում (Sc), իտրիում (Y), ցերիում (Ce), 
պրազեոդիմ (Pr) կամ դրանց համակցությունը:

Ապահովվում է ընդունիչի զգայնությունը 
վակուումային ուլտրամանուշակագույն տիրույ-
թում, 1 նկ.:

_____________________
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20110772 (111) 18157
(220) 23.06.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 23.06.2021
(730) «Լոյալ ալկո» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 4-րդ փող., 

տուն 9ա, AM
(442) 22.07.2011
(540)

(526) «ՏԱՎՐՈՍ», «TAVROS» բառերից բացի 
մնացած բոլոր տարրերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանա-
կագույն, մանուշակագույն, դեղին և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

 ____________________

(210) 20110774 (111) 18158
(220) 23.06.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 23.06.2021
(730) «Լոյալ ալկո» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 4-րդ փող., 

տուն 9ա, AM
(442) 22.07.2011

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540)

(526) Բացի «OSKAR» « ՕՍԿԱՐ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. օղի:

 ____________________

(210) 20110838 (111) 18159
(220) 11.07.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 11.07.2021
(730) «Էֆ հինգ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր, Ա. 

Խաչատրյան 11, բն. 47, AM
(442) 05.08.2011
(540)
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(526) «TRAVEL» և «AGENCY» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20110965 (111) 18160
(220) 06.08.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 06.08.2021
(730) «Բիզնես Լիդեր Հոլդինգ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 

Հ. Հակոբյան 3/15, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
հա մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ սար-

քավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փա-
թեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սա-
դափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փո-
խարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-
սերում.

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

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

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.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ.

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

 ____________________

(210) 20110966 (111) 18161
(220) 06.08.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 06.08.2021
(730) «Բիզնես Լիդեր Հոլդինգ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 

Հ. Հակոբյան 3/15, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, 
կարմիր և սև գույների համակցությամբ:

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սա կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապ-
ված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում.

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան-
հատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։ 

___________________

(210) 20111038 (111) 18162
(220) 22.08.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20111048 (111) 18163
(220) 22.08.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 22.08.2021



ԳՅՈՒՏԵՐ

18

ՄԱՍ 1

18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

25 .04 . 20 12

(730) «Հավերժության թագուհի» ՍՊԸ, Ջերմուկ, 
Մյասնիկյան 24, բն. 22, AM

(442) 07.10.2011
(540)

(526) Բացի «ԱԿՎԱԴԱՆԱ», «ԱԿՎԱԴԱՆԱ» 
(ռուս.), «AQUADANA» բառերից և «ՀԱՎԵՐ-
ԺՈՒԹՅԱՆ ԹԱԳՈՒՀԻ» անվա նու մից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
կարմիր, սպիտակ, ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 32. հանքային ջուր:

____________________

(210) 20111260 (111) 18164
(220) 11.10.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 11.10.2021
(730) «Գանջալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, 

Բագրատունյաց 69/1, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, 
կարմիր, նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 29. մսամթերք: 

____________________

(210) 20111316 (111) 18165
(220) 21.10.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 21.10.2021
(730) «Բիզնես Լիդեր Հոլդինգ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 

Հ. Հակոբյան 3/15, AM
(442) 07.12.2011

(540)

(526) «CAFE» և «RESTAURANT» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի 
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կեն-
դանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20111317 (111) 18166
(220) 21.10.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 21.10.2021
(730) «Բիզնես Լիդեր Հոլդինգ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 

Հ. Հակոբյան 3/15, AM
(442) 21.11.2011
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(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի 
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

 ____________________

(210) 20111341 (111) 18167
(220) 24.10.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 24.10.2021
(730) «Գրանդ ռեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 8, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 43 հանրային սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20111346 (111) 18168
(220) 25.10.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 25.10.2021
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 21.11.2011
(540)

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

(511)
դաս 32. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-

հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20111347 (111) 18169
(220) 25.10.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 25.10.2021
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 21.11.2011
(540)

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

(511)
դաս 32. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 

օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20111358 (111) 18170
(220) 28.10.2011 (151) 07.03.2012
 (181) 28.10.2021
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(730) «Արգինա» արտադրական կոոպերատիվ, 
Երևան, Վարդանանց 15-55, AM

(442) 21.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ գույնով:
(511)

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա_
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20110207 (111) 18171
(220) 25.02.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 25.02.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամ ների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյու թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20110345 (111) 18172
(220) 17.03.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 17.03.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20110350 (111) 18173
(220) 17.03.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 17.03.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրա կապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամ ների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյու թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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 և սուրճի փոխա-
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե լիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20110351 (111) 18174
(220) 17.03.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 17.03.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամ  ների ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կեն դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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 և սուրճի փոխա-
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20110556 (111) 18175
(220) 28.04.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 28.04.2021
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպա-
տակների համար. դեղային պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
պատ րաստուկներ բժշկական նպատակների 
հա մար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20110817 (111) 18176
(220) 01.07.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 01.07.2021
(730) Բրաուն-Ֆորման Պոլսկա Սպ. զ.օ.օ, PL
(442) 20.08.2011
(540)

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

թյամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110840 (111) 18177
(220) 11.07.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 11.07.2021
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-

վեննոստյու «ՖԱՍԹ ՖՈՒԴ ՍԻՍԹԵՄԶ», RU
(442) 07.10.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20110885 (111) 18178
(220) 20.07.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 20.07.2021
(730) Դայմլեր ԱԳ, DE
(442) 22.09.2011
(310) 302011004754.5   (320) 26.01.2011   (330) DE
(540)

(511)
դաս 12. շարժիչավոր փոխադրամիջոցներ և 

դրանց մասեր` ընդգրկված 12-րդ դասում:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20110959 (111) 18179
(220) 05.08.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 05.08.2021
(730) Տիգրան Սարգսյան, Երևան, 16 թ., 38 շենք, 

բն. 78, AM
(442) 07.09.2011
(540)

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

(511)
դաս 9. համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք.

դաս 41. համակարգչային խաղերի և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով 
կրթական և ուսումնա- դաստիարակչական 
գործընթացի ապահովում.

դաս 42. համակարգչային ծրագրավորում: 
____________________

(210) 20110986 (111) 18180
(220) 10.08.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 10.08.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.09.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20110987 (111) 18181
(220) 10.08.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 10.08.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.09.2011
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20111075 (111) 18182
(220) 31.08.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 31.08.2021
(730) «Սյունիք-1» արտադրական կոոպերատիվ, 

Գորիս, Անկախության 95, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(526) «ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 41. ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, մշակութային միջոցառումների կազ-
մակերպում:

____________________

(210) 20111124 (111) 18183
(220) 13.09.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 13.09.2021
(730) «Մասնագիտական կրթության որակի 

ապահովման ազգային կենտրոն» հիմ-
նադրամ, Երևան, Օրբելու 22, AM

(442) 07.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ 
գույնով:

(511)
դաս 16. տպագրական արտադրանք. ուսուցո-

ղական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների).

դաս 41. ուսումնական հաստատություն-
ների աշխատողների վերապատրաստման և 
որակա վորման բարձրացման դասընթացների 
կազմակերպում և իրականացում. ուսումնա-
կան հաստատություններում սովորողների 
գիտե լիքների ընթացիկ և ամփոփիչ գնա-
հատ ման չափանիշների և մեթոդների մշակ-
ման ուղղությամբ խորհրդատվության տրամա-
դրում. տեղեկատվություն կրթության հար-
ցերով, ներառյալ ուսումնական հաստա տու-
թյունների և կրթական ծրագրերի որակի 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը. մեթո դա-
կան տեղեկատվական նյութերի և գրքերի 
հրատարակում. ուսումնական հաս տա տու-



ԳՅՈՒՏԵՐ

24

ՄԱՍ 1

24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

25 .04 . 20 12

թյունների և կրթական ծրագրերի որակի 
արտաքին գնահատման արդյունքների հրա-
պարակում, այդ արդյունքների հիման վրա 
ուսումնական հաստատությունների վարկա նի-
շային ցուցանմուշների հրապարակում.

դաս 42. կրթական ծրագրերի որակի 
արտաքին գնահատում. հավատարմագրման 
գծով անհրաժեշտ փորձաքննության անց-
կացում, որակի հավատարմագրում և հավա-
տարմագրման մասին որոշումը համապա-
տասխան պետական լիազոր մարմին ներկա-
յացում՝ պետական հավատարմագրման վկա-
յական ստանալու նպատակով. ուսումնական 
հաստատությունների ակադեմիական աուդիտ, 
որակի գնահատում, հավատարմագրման գծով 
անհրաժեշտ փորձաքննության անցկացում, 
հավատարմագրում և հավատարմագրման 
մասին որոշումը համապատասխան պետա-
կան լիազոր մարմին ներկայացում՝ պետա-
կան հավատարմագրման վկայական ստա-
նալու նպատակով. ուսումնական հաստա-
տությունների որակի ապահովման ներքին 
(ներհաստատությունային) համակարգերի 
գնահատում, դրանց բարելավման ուղղությամբ 
խորհրդատվության տրամադրում. ուսում-
նական հաստատությունների և կրթական 
ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման 
և հավատարմագրման չափանիշների և 
ընթացակարգերի մշակում. կրթական համա-
կարգի վերլուծություն:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20111234 (111) 18184
(220) 04.10.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 04.10.2021
(730) Ջիորջիո Արմանի Ս.պ.Ա, IT
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 35. ցուցափեղկերի միջոցով գովազդ, 

գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111465 (111) 18185
(220) 16.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 16.11.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1, 

շին. 55, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
ման կական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապ ման նյութեր. ատամնալցման և ատամ-
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու-
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային և հացահատիկային մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ:

____________________

(210) 20111467 (111) 18186
(220) 16.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 16.11.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1, 

շին. 55, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամ ների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյու թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային մթերք-
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կեն-
դանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ: 

____________________

(210) 20111468 (111) 18187
(220) 16.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 16.11.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1, 

շին. 55, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ-
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն դա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային և հացահատիկային մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ:

____________________

(210) 20111469 (111) 18188
(220) 16.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 16.11.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1, 

շին. 55, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրա կապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամ  ների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյու  թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կեն դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային և հացահատիկային մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ:

____________________

(210) 20111470 (111) 18189
(220) 16.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 16.11.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1, 

շին. 55, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ-
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու-
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային և հացահատիկային մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ:

____________________
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(210) 20111471 (111) 18190
(220) 16.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 16.11.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1, 

շին. 55, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամ ների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյու թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային և հացահատիկային մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ:

____________________

(210) 20111478 (111) 18191
(220) 17.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 17.11.2021
(730) Սելտրիոն, Ինք., KR
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի բուժման համար:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20111479 (111) 18192
(220) 17.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 17.11.2021

(730) Սելտրիոն, Ինք., KR
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի բուժման համար:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20111480 (111) 18193
(220) 17.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 17.11.2021
(730) Սելտրիոն, Ինք., KR
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի բուժման համար:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20111481 (111) 18194
(220) 17.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 17.11.2021
(730) Սելտրիոն, Ինք., KR
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ աուտոիմունային հիվանդությունների և 
խանգարումների բուժման համար:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20111482 (111) 18195
(220) 17.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 17.11.2021
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(730) Սելտրիոն, Ինք., KR
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ աուտոիմունային հիվանդությունների և 
խանգարումների բուժման համար:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20111483 (111) 18196
(220) 17.11.2011 (151) 14.03.2012
 (181) 17.11.2021
(730) Սելտրիոն, Ինք., KR
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

աուտոիմունային հիվանդությունների և խան-
գարումների բուժման համար:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20110204 (111) 18197
(220) 25.02.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 25.02.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, 
սպիտակ, երկնագույն և մոխրագույն գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրա կապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20110802 (111) 18198
(220) 28.06.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 28.06.2021
(730) Հասմիկ Ռուբենի Մանասերյան, Երևան, 

Կոմիտաս 32, բն. 53, AM Արմեն Ալբերտի 
Ոսկրեսենսկիյ, Երևան, Մելիք Մելիքյան 15, 
բն. 24, AM

(442) 22.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20110828 (111) 18199
(220) 07.07.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 07.07.2021
(730) «Խրոնոգրաֆ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ Նովա 

19/9, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(526) «WATCHES & JEWELLERY» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 14. ժամացույցներ, ժամանակաչափ 

սարքեր. ոսկերչական իրեր, բիժուտերիա, 
զար դեր, թանկարժեք քարեր, ազնիվ մետաղ-
ներ և դրանց համահալվածքներ, դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում:

____________________

(210) 20111011 (111) 18200
(220) 16.08.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 16.08.2021
(730) Թոթո Լթդ., JP
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համաձուլվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 

շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինա-
նյութեր. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ և լարեր (ոչ էլեկտրական). 
մետա ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովո -
րական մետաղներից պատրաստված իրեր, 
որոնք ընդգկրված չեն այլ դասերում. հան-
քանյութեր. մետաղյա շինանյութեր. մետաղա-
կան վահաններ (շինարարական). մետաղական 
սալիկներ (շինարարական). հատակների 
և տախտակամածների մետաղական սա-
լիկներ. շինարարական մետաղական հիմնա-
կմախքներ. մետաղապատվածքներ. հա-
տակներ. առաստաղներ. մետաղական դռներ. 
մետաղական պատուհաններ և պատուհանների 
շրջանակներ. մետաղական սանդուղքներ. 
մետաղական տանիքածածկեր. մետաղական 
տանիքապատվածքներ. մետաղական դար-
պասներ. մետաղական ցանկապատներ, պա-
րիսպներ. մետաղական փակոցափեղկեր. 
զուգառելսեր. ճանապարհային չլուսավորվող 
ոչ մեխանիկական (մետաղական) նշան-
ներ. մետաղական վահաններ, էկրաններ. 
արտա քին փակոցափեղկեր. մետաղական 
մահար ձաններ. շարժական մետաղական 
կառուց վածքներ. մետաղական պանելներ. 
մետաղական ցուցանակներ. մետաղական 
բեռնարկղեր (պահման և տեղափոխման հա-
մար). մետաղական ձայնամեկուսիչ միջնա-
պատեր. ձողեր, վերադրակներ սրբիչների հա-
մար. մետաղական կեռիկներ. բռնաձողեր, 
բազրիքներ, ճաղաշարեր. սրբիչների բռնիչներ, 
անձեռոցիկների և սրբիչների բաշխիչ անշարժ 
սարքեր. կոնքեր, լվացարաններ մետաղական. 
միջադիրներ. մետաղական ցամաքուրդային 
խողովակներ. ջրատար խողովակներ, խողո-
վակաշարեր. խողովակներ. միացնող ագույցներ 
խողովակների համար. միացքներ խողովակների 
համար. մետաղական բռնիչներ խողովակների 
համար. ցամաքուրդային խողովակների 
կափույրներ. խողովակաշարեր. հավաքիչներ 
խողովակաշարերի համար.

դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադա-
փից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փոխա-
րինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
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րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. լվացարաններ (կահույք). արդու-
զարդի սեղանիկներ. հայելիներ. կահույք, այն 
է՝ սրբիչների բռնիչներ, դարակներ, պահա-
րաններ, բուֆետներ, պահարաններ դեղերի 
համար. կահույք լոգասենյակի համար, այն 
է՝ լոգասենյակի հենակներ, լոգասենյակի 
պա հա րաններ, լոգասենյակի դարակներ. ոչ 
մետաղական հենովի սանդուղքներ. վաճառա-
սեղաններ (հենակներ). լվացարանների և արդու-
զարդի սենյակների հենակներ. հենակներ զու-
գա րանի համար. խոհանոցային հենակներ. 
պահարաններ խոհանոցի համար, ներառյալ 
խոհանոցային կոնքերի, բայց ոչ գազայրիչների 
համար. նստարաններ. մանկական աթոռներ 
(կահույք). մանկական բազկաթոռներ (կահույք). 
ոչ մետաղական ձողեր սրբիչների համար. ոչ 
մետաղական կեռեր. ոչ մետաղական հեղույսներ. 
պլաստմասսայե կափույրներ ցամաքուրդային 
խողովակների համար. ոչ մետաղական ամ-
րաց ված կալիչներ և բաշխիչներ սրբիչների 
համար. պլաստմասսայե կափույրներ ջրատար 
խողովակների համար. բազմոցի բարձիկներ. 
բարձեր. մահճակալներ. անկողնային պարա-
գաներ, բացառությամբ սպիտակեղենի.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզա նակներ (բացառությամբ ներկարարա-
կան վրձինների) և դրանց պատարաստման 
համար նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. զուգարանի թղթի 
բռնիչներ. բաշխիչ հարմարանքներ զուգարանի 
թղթի համար. բռնիչներ զուգարանի թղթյա 
նստոցների համար. մետաղական արկղեր թղթյա 
անձեռոցիկների և սրբիչների բացթողման հա-
մար. բաշխիչ սարքեր թղթյա անձեռոցիկների 
և սրբիչների համար. օճառի բռնիչներ և օճա-
ռամաններ. օճառի բաշխիչ սարքեր. զուգարանի 
պարագաների պիտոյատուփեր. օղակներ և 
դրոցներ անձեռոցիկների համար. բռնիչներ 
սրբիչների համար. ոչ մետաղական բազրիքներ. 
աղբարկղեր. գիշերանոթներ, միզամաններ. 
ջրասարքեր բերանի խոռոչը ողողելու համար. 
ձեռքով կառավարվող գործիքներ մաքրման 
համար. մանկական շարժական վաննաներ. 
լաթեր մաքրման համար. ատամի խոզանակների 

համար բռնիչներ և պատյաններ. տումբլերներ 
(բաժակներ ատամի խոզանակների համար) և 
տումբլերների բռնիչներ. զուգարանի խոզանակ 
և բռնիչներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111018 (111) 18201
(220) 18.08.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 18.08.2021
(730) Խաչատուր Կառլենի Օհանյան, Էջմիածին, 

Դ. Դեմիրճյան 9 տուն, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
երկնագույն, սև և սպիտակ գունային հա-
մակ  ցությամբ:

(511)
դաս 43. սննդի օբյեկտ, հանրային սննդի 

կազմակերպում:
 ____________________

(210) 20111091 (111) 18202
(220) 02.09.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 02.09.2021
(730) Բոսթ Հոլդինգզ, KR
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 9. ավտոմեքենաների մարտկոցներ: 

(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20111145 (111) 18203
(220) 14.09.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 14.09.2021
(730) Չաստնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 

«Կրեատիվ», UA
(442) 07.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, 
կապույտ, բաց և մուգ կանաչ, շագա նա-
կագույն, բաց և մուգ դեղին, բաց և մուգ 
դարչնագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր. մար-

գարին. բուսական յուղեր. արևածաղկի ձեթ. 
կարագ. ճարպային խառնուրդներ բուտեր-
բրոդների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20111171 (111) 18204
(220) 17.09.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 17.09.2021
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU
(442) 07.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, դե-
ղին, նարնջագույն, շագանակագույն, 
դարչնագույն, կանաչ, կարմիր, երկնագույն, 
ծխախոտագույն և սպիտակ գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511)
դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ. 

սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված ծխա-
խոտ ծխամորճերի համար. ծխելու պիտույքներ, 
ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր սիգարները 
կտրելու համար. լուցկու տուփեր, սիգարների 
տուփեր. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111196 (111) 18205
(220) 28.09.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 28.09.2021
(730) Արմեն Մարտիրոսյան, Երևան, Մաշտոցի 

50ա/1, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(526) «ՀԱՅ ԳԻՐՔ» և «ԳՐԱԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ 
ՑԱՆՑ» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

____________________

(210) 20111199 (111) 18206
(220) 28.09.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 28.09.2021
(730) Արմեն Մարտիրոսյան, Երևան, Մաշտոցի 

50ա/1, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(526) «PRINT», «DIGITAL PRINTING» և 
«ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀՆԵՐԻ 
ՑԱՆՑ» գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև և 

սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ: 

____________________

(210) 20111200 (111) 18207
(220) 28.09.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 28.09.2021
(730) Արմեն Մարտիրոսյան, Երևան, Մաշտոցի 

50ա/1, AM
(442) 07.12.2011
(540)

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

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

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 40. նյութերի մշակում:
 ____________________

(210) 20111207 (111) 18208
(220) 29.09.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 29.09.2021
(730) Հյունդաի Քորփորեյշն, KR
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). կցոր-
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դիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-
վածների). գյուղատնտեսական գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ. գազոնահնձիչներ (մեքենա-
ներ). ամբարձիչ բեռնասլաքներ. շարժաբերով 
ամբարձիկներ. ատամնաձողավոր ամբարձիկ-
ներ. ամբարձիչներ (բացառությամբ դահուկային 
ամբարձիչների և թիկնաթոռով ամբարձիչների). 
շարժասանդուղքներ. վերելակներ. ճախարակ-
ներ (բեռներ բարձրացնելու համար). ոլորակներ. 
շարժվող հետիոտնային ուղիներ. շղթայավոր 
բազմաճախարակներ. կաբեստաններ. փոխա-
կրիչներ (բացառությամբ կախովի փոխա-
կրիչների). վերամբարձ կռունկներ. վագոնա-
ամբարձիչներ. բեռնամբարձիչներ. փոփոխա-
կան հոսանքի շարժիչներ նավերի կամ թռչող 
ապարատների համար. սերվոշարժիչներ 
նավերի կամ թռչող ապարատների համար. 
էլեկտրական շարժիչներ նավերի կամ թռչող 
ապարատների համար. հաստատուն հոսանքի 
շարժիչներ նավերի կամ թռչող ապարատների 
համար. կորզանահաստոններ. մեքենայական 
մամլիչներ. պարուրակահատ հաստոցներ. խուլ 
անցքում պարուրակի հատման հաստոցներ. 
դրոշմիչ մեքենաներ. կռիչ մեքենաներ. մանրիչ 
մեքենաներ. կիպահղկման հաստոցներ. 
լազերային հաստոցներ. գամիչ մեքենաներ. 
մշակման կենտրոններ (բազմանպատակ 
հաստոցներ). ֆրեզիչ հաստոցներ. թործա-
հաստոցներ. ներտաշման հաստոցներ. գայլի-
կոնիչ մեքենաներ (բացառությամբ փայտա-
մշակման համար նախատեսվածների). ծալ-
քավորիչ, դրոշմատպիչ մեքենաներ. միջաձգիչ 
հաստոցներ. խառատային հաստոցներ (բացա-
ռությամբ փայտամշակման համար նախա-
տեսվածների). պլաստմասսայի մշակման հաս-
տոցներ. հիդրավլիկական մամլիչներ. կոկման 
մեքենաներ. դրոշմամամլիչներ (տաք դրոշմման 
համար). գլոցահաստոններ. փայլարդիչներ. 
սեղմման հաստոցներ. ջերմային հարվածի 
մեքենաներ. հիդրոշարժաբերով մամլիչներ. 
էլեկտրոնաճառագայթային մեքենաներ. ֆրե-
զերներ խողովակների համար. փորագրման 
մեքենաներ. ձուլամեքենաներ. եզրագծային 
մշակման հաստոցներ. քրքրիչ մեքենաներ. 
հղկասկավառակների շտկման հաստոցներ. 

հարդարիչ մեքենաներ. դակիչ մեքենաներ. 
ռանդիչ հաստոցներ. լայնական ռանդման 
հաստոցներ. հոնինգման հաստոցներ. գազա-
եռակցման ապարատներ. օդաճնշական մուրճեր. 
հղկիչ հաստոցներ. հորատող մեքենաներ. 
լազերային կտրման մեքենաներ. շփումով եռա-
կցման ագրեգատներ. ացետիլենա-թթվածնա-
յին կտրման մեքենաներ. օդաճնշական գայլիկո-
նիչներ. գազաեռակցման հրածորաններ. 
էլեկտրական մկրատներ. էլեկտրաեռակցման 
ագրեգատներ. էլեկտրամուրճեր. ձեռքի էլեկ-
տրական գայլիկոնիչներ. էլեկտրոնա ճառա-
գայթային եռակցման ապարատներ. գազա-
կտրոցներ. գերձայնային եռակցման ապարատ-
ներ. կռիչ մուրճեր. ձեռքի ներպարուրակիչներ 
(բացառությամբ ձեռքի շարժաբերովների). 
գայլիկոնիչներ (բացառությամբ ձեռքի շարժա-
բերովների). գայլիկոնի գլխիկներ. գայլիկոնի 
կապիչներ. հորատման գլխիկներ. թենիսի 
ձեռնաթիակների լարերի ձգման մեքենաներ. 
անցքակոկիչներ (բացառությամբ ձեռքի շարժա-
բերովների). շաղափներ (մեքենաների, հաս-
տոցների մասեր). հեծանիվների հավաքման 
հաստոցներ. էլեկտրաշարժաբերներ. անվա-
դողերի ավտոմատ հանման և տեղադրման 
սարքեր. ներպարուրակիչներ (բացառությամբ 
ձեռքի շարժաբերովների). ճանապարհաշինա-
կան մեքենաներ. ճանապարհների սալարկման 
մեքենաներ. քարամշակման հաստոցներ. 
հողածուծ մեքենաներ. լայնագլուխ մեխերի 
խփման ագրեգատներ. կաշվի ձևաճշտման, 
կտրման, լրահղկման մեքենաներ. խոտա-
շրջիչներ. կուլտիվատորներ. հատիկամանրիչներ. 
կենդանիների խուզի մեքենաներ. խրձակապիչ 
մեքենաներ. բույսերի վարակի կանխման 
մեքե նաներ և գործիքներ. մեխանիկական 
կերամաններ կենդանիների համար. կերի 
խառնման մեքենաներ (կերախառնիչներ). 
քուսպի մանրացման մեքենաներ (կերաղաց-
ներ). կերամամլիչներ. կերի կտրման մեքենա-
ներ (կերահատիչներ). հնձիչ-խրձակապիչ 
մեքենաներ. հունձի չորացման մեքենաներ. 
պարարտանյութի բաշխման մեքենաներ 
և գործիքներ. բրնձի տնկման մեքենաներ. 
պտուղները ողկույզներից անջատող մեքենաներ. 
ծղոտահյուսիչներ. քաղհանիչ մեքենաներ. 
կոմբայններ. հատիկամաքրիչ մեքենաներ. 
սերմնացաններ (մեքենաներ). քամհարներ. 
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գութաններ. սոյայի սոուսի և սոյայի մածուկի 
խմորման մեքենաներ ու ապարատներ. հանքային 
ջրի արտադրման տեղակայանքներ. խնոցիներ. 
ծովային կաղամբի մշակման մեքենաներ. կա-
րագի արտադրման մեքենաներ. շշերի լվաց-
ման մեքենաներ. շշալցման մեքենաներ. կաթի 
փոշու արտադրման մեքենաներ. սառե ցրած 
հրուշակեղենի արտադրման մեքենաներ. 
սոդա յաջրի արտադրման մեքենաներ. նրբ-
երշիկի և երշիկի արտադրման մեքենաներ. 
մակարոնեղենի արտադրման մեքենաներ. 
մամլիչ գլաններ գարու համար. խտացրած կաթի 
արտադրման մեքենաներ. կենտրոնախույս 
աղացներ. գարու հղկման (գարու հատիկների 
արտաքին շերտերի հեռացման) մեքենաներ. 
բրնձի հղկման (բրնձի հատիկների արտաքին 
շերտերի հեռացման) մեքենաներ. հրուշակե-
ղենի արտադրման մեքենաներ. թեյի մշակման 
մեքե նաներ. շաքարի արտադրման մեքենաներ. 
արիշտայի արտադրման մեքենաներ. ալրաղաց 
մեքենաներ. թխման մեքենաներ. յուղի մշակ-
ման մեքենաներ. ալկոհոլային խմիչքների 
խմոր ման մեքենաներ և ապարատներ. պանրի 
արտադրման մեքենաներ. կաթնային զատիչ-
ներ. գազավորված ըմպելիքների արտա-
դրման մեքենաներ. պահածոյացման մեքե-
նաներ. բրնձի թեփահանման մեքենաներ. 
սկավառակային սղոցներ. անտառահատման 
ժապավենասղոցներ. ռանդման մեքենաներ 
փայտամշակման համար. գայլիկոնիչ մեքե-
նաներ փայտամշակման համար. խառատա-

յին հաստոցներ փայտամշակման համար. 
ֆրեզիչ հաստոցներ փայտամշակման համար. 
նրբատախտակի (ֆաների) արտադրման 
մեքե  նաներ. բազմաշերտ նրբատախտակի 
(ֆաների) կտրման մեքենաներ. բազմաշերտ 
նրբատախտակի (ֆաների) չորացման մեքե նա-
ներ. բազմաշերտ նրբատախտակի (ֆաների) 
մամլիչներ. սղոցի շեղբեր (մեքենաների, հաս-
տոցների մասեր). սղոցադազգահներ (մեքե-
նաների, հաստոցների մասեր). կազմա րարական 
արդյունաբերական մեքենաներ և սարքեր. 
լուսափորագրանկարային տպագրական մեքե-
նաներ. շարող մեքենաներ. լուսագրաշարող 
մեքենաներ. ստերեոտիպների պատրաստման 
մեքենաներ. խոր տպագրության մեքենաներ. 
ռոտացիոն տպագրական մեքենաներ. տպա-
գրական մեքենաներ. դեկելներ (տպա գրական 
մեքենաների մանրամասեր). ներկաքսիչ պոլի-
գրա ֆիական ապարատներ. տպագրական մամ-
լիչներ. պոլիգրաֆիական շարող մեքենաներ. 

ներկաքսիչ գլանիկներ տպագրական մեքենա-
ների համար. տպագլաններ. պոլիգրաֆիական 
մամլամայրեր. պոլիգրաֆիական մամլամայրերի 
տուփեր. պոլիգրաֆիական ինքնադարսիչներ. 
տպագրական տպաձևեր. տպարանային տպա-
գրական մեքենաներ. մետաղական թիթեղ-
ների վրա տպագրման մեքենաներ. հարթ 
տպագրության մեքենաներ. տառաձուլիչ 
մեքե նաներ. կարի մեքենաներ կենցաղային 
նպատակների համար. կարի մեքենաներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ներկման մեքենաներ և ապարատներ. ներկի 
փոշա րարներ (մեքենաներ). ներկափոշեցրիչ-
ներ. օդային ճնշակներ. օդային պոմպեր. ջրային 
պոմպեր. մխոցավոր ճնշակներ. մխոցավոր 
վակուումային պոմպեր. մխոցավոր պոմպեր. 
կենտրոնախույս օդափուքներ. կենտրոնա-
խույս ճնշակներ. կենտրոնախույս պոմպեր. 
առանց քային օդափուքներ. առանցքային 
ճնշակ ներ. առանցքային պոմպեր. տուրբա-
օդափուքներ. դիֆուզիոն պոմպեր. պտտական 
օդափուքներ. պտտական ճնշակներ. պտտա կան 
վակուումային պոմպեր. պտտական պոմպեր. 
փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. շար-
ժիչների մեկնասարքեր. փոփոխական հո-
սանքի շարժիչներ, բացառությամբ տրանս-
պոր տային միջոցների համար նա խա  տես-
վածների. քարշային շարժիչներ, բացա ռու-
թյամբ տրանսպորտային միջոցների հա-
մար նախատեսվածների. սերվոշարժիչներ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. էլեկտրական 
շարժիչներ, բացառությամբ տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների. 
հաստատուն հոսանքի շարժիչներ, բացառու-
թյամբ տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. հաստատուն հոսանքի 
գեներատորներ. կենցաղային էլեկտրական 
խառնիչներ. կենցաղային էլեկտրական հարիչ-
ներ. կենցաղային էլեկտրական հյութամզիչներ. 
կեն ցաղային էլեկտրական ջարդիչներ. էմուլսաց -
ման կենցաղային էլեկտրական խառ նիչ ներ 
(բլենդերներ). ամանեղենի ավտոմատ լվաց-
ման մեքենաներ. էլեկտրական լվացքի մեքե-
նաներ. էլեկտրական մաքրիչներ. կոշիկների 
մաքրման էլեկտրական սարքեր. պահածոների 
էլեկտրական բացիչներ. փոշեծծիչների պարկեր. 
փոշեծծիչներ. էլեկտրական խոզանակներ:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________
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(210) 20111222 (111) 18209
(220) 04.10.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 04.10.2021
(730) Արմեն Քալանթարյան, Երևան, Դիմիտրով 

183 տուն, AM
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունա բե րա-
կան և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե գոր-
ծության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ-
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ-
մաս սաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական 
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման 
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյու թեր 
արդյունաբերական նպատակներով օգտա-
գործելու համար.

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման 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 անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար.  մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա-
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովո-
րական մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատես ված-
ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների հա-
մար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գոր ծիքներ, բացառությամբ  ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
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 
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կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե-
նաներ, տեղեկատվության մշակման սար-
քավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ.

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

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

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

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

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

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

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

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղյա ճկուն խողովակներ.

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

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

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ և դրանց պատրաստման հա-
մար նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում.

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

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա գոր-
ծության համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-
սերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
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գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծա-
ղիկներ.

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 ընդ-
գրկված 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.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային և հացահատիկային մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ 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. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. 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. դաստիարակություն (կրթություն, 

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. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց  հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառաբուծական ծառա-
յություններ.

դաս 45.  իրավաբանական  ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան-
հատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։

____________________

(210) 20111223 (111) 18210
(220) 04.10.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 04.10.2021
(730) «Սակի ընդ Սանս» ՓԲԸ, Երևան, Մոսկովյան 
31, բն. 60, AM
(442) 05.11.2011
(540)
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(526) «KARASI» բառը, «2010» թվականը և 
շշի պատկերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կա-
պույտ, ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511)

դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20111237 (111) 18211
(220) 05.10.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 05.10.2021
(730) Դը Դոու Քեմիքլ Քամփնի, Դելավեր 

նահանգ կորպորացիա, US
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունա բե րա-
կան և գիտական նպատակներով և գյուղա-
տնտեսության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահածոյացման համար. սոսնձող 
նյութեր արդյունաբերական նպատակներով 
օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111243 (111) 18212
(220) 06.10.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 06.10.2021
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 

ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM
(442) 07.12.2011

(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. տարրա, շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20111256 (111) 18213
(220) 11.10.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 11.10.2021
(730) «Ռիվալ» ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 

118, AM
(442) 05.11.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, ոսկեգույն և 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. սուրճ: 

____________________

(210) 20111275 (111) 18214
(220) 13.10.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 13.10.2021
(730) «Արթուր Կարապետյան» ՍՊԸ, Կոտայքի 

մարզ, ք. Եղվարդ, Հովհաննիսյան 43, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
մուգ շագանակագույն, դեղին գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 30. խմորեղեն, հացաբուլկեղեն, հրու-

շակեղեն, քաղցրավենիք: 
___________________

(210) 20111364 (111) 18215
(220) 02.11.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 02.11.2021
(730) Հոնգթա Թբեքոու (Գրուփ) Քո., ԷլԹիԴի., CN
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. թութուն. սիգարներ. 

ծխախոտի ֆիլտրեր. ծխախոտի համար նախա-
տեսված պատյաններ. մոխրամաններ ծխողների 
համար. լուցկի. կրակայրիչներ ծխողների հա-
մար. ծխախոտի թղթեր. ծխա մորճեր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20111365 (111) 18216
(220) 02.11.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 02.11.2021
(730) Հոնգթա Թբեքոու (Գրուփ) Քո., ԷլԹիԴի., CN
(442) 07.12.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. ծխախոտ. թութուն. սիգարներ. ծխախոտի 
ֆիլտրեր. ծխախոտի համար նախատեսված 
պատյաններ. մոխրամաններ ծխողների համար. 
լուցկի. կրակայրիչներ ծխողների համար. ծխա-
խոտի թղթեր. ծխամորճեր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20111369 (111) 18217
(220) 03.11.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 03.11.2021
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու 
19, AM

(442) 07.12.2011
(540)
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշա-
գանակագույն, շագանակագույն, ոսկե-
գույն, դեղին, մուգ և բաց կապույտ, կար-
միր, սպիտակ և երկնագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20111370 (111) 18218
(220) 03.11.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 03.11.2021
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու 
19, AM

(442) 07.12.2011
(540)

(526) Բացի «ՄԱՍԻՍ», «MASIS» (ռուս.) բառերից 
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմրա շա գա-
նակագույն, ոսկեգույն, դեղին և շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20111372 (111) 18219
(220) 07.11.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 07.11.2021
(730) «Քրեյզի-Ֆոքս» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան 

20, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 41. գիշերային ակումբ.
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20111379 (111) 18220
(220) 08.11.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 08.11.2021
(730) «Ռադիո 107 ՖՄ» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 38. ռադիոհեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների լուսա բա նում, երա-
ժշտական և լրատվական հաղորդումների պատ-
րաստում և հեռարձակում:

 ____________________

(210) 20111427 (111) 18221
(220) 10.11.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 10.11.2021
(730) «Կարդինալ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 

Արցախի 10բ շենք, բն. 46, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնա-
գույն, կանաչ, սպիտակ, սև գունային 
համակցությամբ:

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

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

____________________
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(210) 20111464 (111) 18222
(220) 16.11.2011 (151) 21.03.2012
 (181) 16.11.2021
( 730 )  «Վիտամաքս -Ե»  ՍՊԸ,  Երևան , 

Թերլեմեզյան 11, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. սննդային հավելում:

____________________

(210) 20110525 (111) 18223
(220) 22.04.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 22.04.2021
(730) Մոհամմադ Սեդայ Մոստաֆա Դոլամի, AE
(442) 05.08.2011
(540)

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

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

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

____________________

(210) 20110561 (111) 18224
(220) 02.05.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 02.05.2021
(730) Յանգմեն Աութոմոբայլ Գրուփ Քո., Լթդ., CN
(442) 07.07.2011
(540)

(526) Չինարեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ. բեռնատարներ. 

ավտոբուսներ. քարշակներ. փոքրածավալ 
ավտոմեքենաներ. շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս-
պորտային միջոցների ամրաշրջանակներ. 
տրանսպորտային միջոցների թափքեր. բեռ-
նա տար ավտոմոբիլների թափքեր. պաս-
տառներ տրանսպորտային միջոցների հա-
մար. տրանսպորտային միջոցների նստոցներ. 
հետևի դիտահայելիներ. պատուհաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. ցամա-
քային, օդային, ջրային կամ ռելսային տրանս-
պորտային միջոցներ. պոմպեր հեծանիվների 
համար. գործիքների և պիտույքների հավա-
քածուներ դողերի օդախցիկների նորոգ ման 
համար. ընդկախ ճոպանուղիներ. ձեռնա սայ-
լակներ. սահնակներ. դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110725 (111) 18225
(220) 14.06.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 14.06.2021
(730) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 

«Ժիրավոյ կոմբինատ», RU
(442) 07.10.2011
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, 
կարմիր, դեղին, ոսկեգույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. սննդային յուղեր. սերուցքային 

կրեմ. մարգարին. բուսական յուղ. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.

դաս 30. մայոնեզ. սոուսներ. մանանեխ. 
կետչուպ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110729 (111) 18226
(220) 15.06.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 15.06.2021
(730) Սանո-Բրունոս Էնթերփրայսիս Լթդ., IL
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 16. զուգարանի թուղթ. միանգամյա 

օգտագործման անձեռոցիկներ. պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար. անձեռոցիկներ 
մանուկների օգտագործման համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20110730 (111) 18227
(220) 15.06.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 15.06.2021
(730) Սանո-Բրունոս Էնթերփրայսիս Լթդ., IL
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, եթերային յուղեր, 

կոսմետիկ պատրաստուկներ, լոսյոններ մազերի 
և մարմնի համար, լոգանքի փրփուր, շամպուն-
ներ, մազերի կոնդիցիոներներ, քսուքներ, 
գելեր, կաթեր, խոնավացնող նյութեր, փոշիներ, 
արդուզարդի պարագաներ, պատրաստուկներ 
սափրվելուց հետո օգտագործելու համար, գրիմի 
պատրաստուկներ, պատրաստուկներ արևային 
ճառագայթումից պաշտպանելու համար, 
դեզոդորանտներ անձնական օգտագործման 
համար, ատամի փոշիներ և մածուկներ. սպի-
տակեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր 
լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. մանկական կոսմետիկա, 
արցունք չառաջացնող շամպուններ, մանկական 
յուղեր, օճառներ, որոնց կազմի մեջ մտնում 
են PH-ի բարձր պարունակություն ունեցող 
պատրաստուկներ, մանկական լոսյոններ, լո-
գանքի պարագաներ մանուկների համար, տակ-
դիր ներից առաջացող մաշկի գրգռվածության 
դեմ օգտագործվող քսուքներ.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ. ախ-
տա հանիչ պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
պեստիցիդներ (վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ), օդը մաքրող 
միջոցներ և անուշահոտ հեղուկացիրներ, պատ-
րաստուկներ օդի թարմացման համար, բժշկական 
և ատամնաբուժական պատրաստուկներ.

դաս 16. զուգարանի թուղթ. միանգամյա 
օգտագործման աձեռոցիկներ. պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար. անձեռոցիկներ, 
մանկական անձեռոցիկներ օգտագործման 
համար.

դաս 35. օճառների, օծանելիքի, եթերային 
յուղերի, կոսմետիկ պատրաստուկների, մազերի 
և մարմնի համար լոսյոնների, լոգանքի փրփուրի, 
շամպունների, մազերի կոնդիցիոներների, քսուք-
ների, գելերի, կաթերի, խոնավացնող նյութերի, 
փոշիների, արդուզարդի պարագաների, 
սափրվելուց հետո օգտագործելու համար նա-
խա տեսված պատրաստուկների, գրիմի պատ-
րաստուկների, արևային ճառագայթումից 
պաշտպանելու համար նախատեսված պատ-
րաստուկների, անձնական օգտագործման 
դեզոդորանտների, ատամի փոշիների և մածուկ-
ների, սպիտակեցնող պատրաստուկների 
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և լվացքի համար այլ նյութերի, մաքրման, 
ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար պատրաստուկների, 
մանկական կոսմետիկայի, արցունք չառա-
ջացնող շամպունների, մանկական յուղերի, 
օճառ չպարունակող օճառների, մանկական 
լոսյոնների, մանուկների համար լոգանքի պարա-
գաների, տակդիրներից առաջացող մաշկի 
գրգռվածության դեմ օգտագործվող քսուքների. 
հիգիենիկ պատրաստուկների. ախտահանիչ 
պատրաստուկների. ֆունգիցիդների, պեստի-
ցիդների (վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ), օդը մաքրող միջոցների 
և անուշահոտությունների, օդի թարմացման 
համար պատրաստուկների, բժշկական և 
ատամ նաբուժական պատրաստուկների. զուգա-
րանի թղթի, միանգամյա օգտագործման աձե-
ռոցիկների, փաթեթավորման համար պլաստ-
մասսայե նյութերի, մանկական օգտա գործման 
համար անձեռոցիկների ման րածախ առևտուր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20110761 (111) 18228
(220) 22.06.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 22.06.2021
(730) Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ավտո-

մոբիլներ. դետալներ և պահեստային մասեր 
տրանսպորտային միջոցների և ավտոմոբիլների 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110762 (111) 18229
(220) 22.06.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 22.06.2021
(730) Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US
(442) 07.10.2011

(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ավտո-

մոբիլներ. դետալներ և պահեստային մասեր 
տրանսպորտային միջոցների և ավտոմոբիլների 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110763 (111) 18230
(220) 22.06.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 22.06.2021
(730) Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ավտո-

մոբիլներ. դետալներ և պահեստային մասեր 
տրանսպորտային միջոցների և ավտոմոբիլների 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110796 (111) 18231
(220) 28.06.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 28.06.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 12. դիզելային շարժիչներ շարժիչա-

յին ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110815 (111) 18232
(220) 01.07.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 01.07.2021
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(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնի-
դերլասունգ Վեդնսվիլ, CH

(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու կեն-

դանիների ոչնչացման և դրանց դեմ պայքարելու 
համար, ֆունգիցիդներ, հեր բիցիդներ. պես տի-
ցիդներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110860 (111) 18233
(220) 15.07.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 15.07.2021
(730) Կատար Օլիմփիք Քոմմիթթե, QA
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 16. տպագրական հրատարակություններ. 

թղթագրենական ապրանքներ. մեթոդական, 
հրահանգչական նյութեր, ուսումնական բրո-
շյուրներ. պարբերական մամուլ. խաղերի, 
մրցույթների տոմսեր.

դաս 18. կաշվե պայուսակներ. դրամա-
պանակներ. կաշվե գոտիներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդային ծառայություններ. 

գործերի կառավարում գործարարության աս-
պարեզում. գործերի կառավարում առևտրային 
գործունեության ասպարեզում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110886 (111) 18234
(220) 20.07.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 20.07.2021
(730) Դայմլեր ԱԳ, DE

(442) 22.09.2011
(310) 302011004752.9   (320) 26.01.2011  (330)  DE
(540)

(511)
դաս 12. շարժիչավոր փոխադրամիջոցներ և 

դրանց մասեր՝ ընդգրկված 12-րդ դասում:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20110935 (111) 18235
(220) 29.07.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 29.07.2021
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես՝ սրտանոթային պատ րաս-
տուկներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110939 (111) 18236
(220) 29.07.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 29.07.2021
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 07.09.2011
(540)
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(526) Բացի «BENSON & HEDGES» գրառումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
շրթունքի տակ դրվող ծխախոտ (սնուս). 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, այդ թվում՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110957 (111) 18237
(220) 05.08.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 05.08.2021
(730) Իրոնվուդ ֆարմացեութիքլս, Ինք., US
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 5. խրոնիկ կոնստիպացիայի (փոր-

կապի), գրգռված հաստաղիքի սինդրոմի, 
սպաստիկ կոլիտի, աղեստամոքսային ուղի-
ների մոտորիկայի խախտման և այլ աղեստա-
մոքսային խանգարումների բուժման համար 
դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20111027 (111) 18238
(220) 20.08.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 20.08.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար-
քավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սար-
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց-
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության կամ 
ծածկագրված տվ յալների գրանցման, փո-
խանցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի 
մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և 
սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ 
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ 
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված 
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր. 
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր. 
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր. 
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույ նա-
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռա-
խոսային քարտեր. հեռախոսային վար-
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքար-
տեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD ROM-
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ներ. տվ յալների մագնիսական, թվային և 
օպտիկական կրիչներ. մագնիսական, թվային 
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և 
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես 
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցե  րին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանս ների, 
տեսա կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալ-
ների որոնման և առբերման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցա կան 
ծառայություններ, համակարգչային ցանցեր 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախ տակներ մուտքի ապահովման համար. 
համակարգչային  խաղերի ծրագրային 
արտա դրանք. համակարգչային տվ յալների 
բազաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող 
թվա յին երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ–կայքերից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր 
ինտերնետից ստացված երաժշտության 
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, 
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային 
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր 
և  սարքավորում ներ .  համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա-
հաղորդակցական համակարգեր և կա-
յանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի-

նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա-
հաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, պահ-
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր-
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ 
ապ րանք ների և ծառայությունների ցուցա-
դրման և պատվիրման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA), 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների և 
հաղորդագրությունների անլար ստացման, 
պահման և (կամ) փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
հետևելու կամ կառավարելու անձնական 
տեղեկատվությունը. հեռախոսների և հեռա-
խոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռախոս-
ների հետ օգտագործվող հարմարիչներ. 
հեռա խոսների լիցքավորման սարքեր. գրա-
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա-
կայված բարձրախոսով սարքեր հեռախոսի 
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո-
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային 
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և 
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար-
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար-
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման 
համար. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց-
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. 
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. 
գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա-
կարգեր. նավարկման, հետևման և դիր-
քավորման էլեկտրոնային սարքեր և սար-
քավորումներ. հսկման սարքեր և սարքա-
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման). 
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա-
վարման, տեստավորման (բացառությամբ in-
vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
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սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ-
տրա օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
տեսա ֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի 
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական և 
էլեկտրոնային լրասարքեր և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սար-
քավորումների հետ օգտագործման համար. 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրութ յո ւնների հավաքման և 
փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա խո-
սա կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնա-
պատասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրո-
նային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալ ների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում 
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռար ձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ-
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ 
ծրա գրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսա տեքստի, տելետեքստի և տվ յալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասց-
նում էլեկտրոնային հաղորդակցական ցան-
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրությունների 
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության  (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների 
բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում 
և գործարկում. ինտերնետում թվային երա-

ժշտության վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետում MP3 վեբ-կայքերին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջոցով 
թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ 
օպերատորների համար հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու 
պատկերների համակարգչայնացված փոխ-
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությո ւնների վերաբերյալ 
տեղե կատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար-
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերո-
հիշ յալ  ծառայո ւթ յո ւնների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111089 (111) 18239
(220) 02.09.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 02.09.2021
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 22.09.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, կապույտ, 
կարմիր, դեղին, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 33. գինի: 

____________________

(210) 20111109 (111) 18240
(220) 06.09.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 06.09.2021
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 07.10.2011
(310) 55026/2011   (320) 21.04.2011   (330) CH
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, 
կապույտ, երկնագույն, արծաթագույն, 
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ կամ սիգարետների 
և պապիրոսների լցման ծխախոտ, ծամելու 
ծխախոտ, ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, 
պապիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու 
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ 
ծխախոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ 
բուժական նպատակների համար. քթախոտ. 
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. 
սիգարետի և պապիրոսի թուղթ. սիգարետի և 
պապիրոսի պարկուճներ. լուցկի:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20111141 (111) 18241
(220) 13.09.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 13.09.2021
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի:
____________________

(210) 20111153 (111) 18242
(220) 15.09.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 15.09.2021
(730) «Ռոբերտո» Հայ-իրանական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երևան, Կոմիտասի 43, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(526) Պարսկերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 29. կաթնամթերք, ներառյալ պանիր:

(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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(210) 20111215 (111) 18243
(220) 30.09.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 30.09.2021
(730) «Օռենջ Թրեյդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. 

Հովհաննիսյան 2, AM
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 16. ամսագիր:

____________________

(210) 20111307 (111) 18244
(220) 19.10.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 19.10.2021
(730) «Ֆորտ-բոյարդ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 

5, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, 
շագանակագույն, դեղին, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

 ____________________

(210) 20111371 (111) 18245
(220) 04.11.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 04.11.2021
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. տարա (շիշ).

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20111498 (111) 18246
(220) 23.11.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 23.11.2021
(730) Սոֆյա Հարությունյան, Երևան, Մամի կոն-

յանց 49/1-11, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում:

____________________

(210) 20111681 (111) 18247
(220) 29.12.2011 (151) 26.03.2012
 (181) 29.12.2021
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 32.գարեջուր,  ոչ  ալկոհոլային 

ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ, մրգահյութեր 
և օշարակներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
 ____________________

(210) 20101543 (111) 18248
(220) 29.10.2010 (151) 02.04.2012
 (181) 29.10.2020
(730) «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» 

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

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20110656 (111) 18249
(220) 25.05.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 25.05.2021
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 22.06.2011
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

 ____________________

(210) 20110701 (111) 18250
(220) 06.06.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 06.06.2021
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 22.07.2011
(540)

(526) Բացի «WINSTON» և «XSTYLE» բառերից 
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ կամ սիգարետների 
և պապիրոսների լցման ծխախոտ, ծամելու 
ծխախոտ, ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, 
պապիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու 

նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ 
ծխախոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ 
բուժական նպատակների համար. քթախոտ. 
ծխելու պիտույքներ ընդգրկված 34-րդ դասում. 
սիգարետի և պապիրոսի թուղթ. սիգարետի և 
պապիրոսի պարկուճներ. լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110827 (111) 18251
(220) 07.07.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 07.07.2021
(730) Ֆայըրսթոուն ինթերնեյշնլ ՓՎԹ. ԼԹԴ., IN
(442) 07.10.2011
(540)

(511) 
դաս 14. ալմաստներ. ալմաստե իրեր. 

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

դաս 35. ալմաստների, ալմաստե իրերի, 
ոսկերչական իրերի, զարդերի, թանկարժեք 
քարերի հավաքում երրորդ անձանց համար 
(բացառությամբ դրանց փոխադրումը), և մեծա-
ծախ և մանրածախ խանութներում սպա-
ռողների կողմից դրանց ուսումնասիրման և 
ձեռք բերման հարմարավետության համար 
այդ ապրանքների տեղադրում էլեկտրոնային 
միջոցներով` վեբ-կայքերի կամ ինտերնետի 
միջոցով. ներմուծման և արտահանման ծառա-
յություններ. ալմաստների, ալմաստե իրերի, 
ոսկերչական իրերի, զարդերի, թանկարժեք 
քարերի տարածման (դիստրիբյուցիայի) ծառա-
յություններ. ալմաստների, ալմաստե իրերի, 
ոսկերչական իրերի, զարդերի, թանկարժեք 
քարերի արտադրման վերաբերյալ գործնական 
(գործարարական) առաջարկություններ և 
խորհրդատվություն.

դաս 40. ալմաստների, ալմաստե իրերի, 
ոսկերչական իրերի, զարդերի, թանկարժեք 
քարերի, ազնիվ մետաղների և դրանց համա-
հալվածքների, ազնիվ մետաղներից և դրանցով 
պատրաստված իրերի, ժամացույցների և այլ 
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ժամանակաչափ սարքերի պատրաստում և 
մշակում՝ ըստ պատվերի:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20111023 (111) 18252
(220) 19.08.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 19.08.2021
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, 

ք.Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(526) Բացի «ՋԵՐՄՈՒԿ ԳՐՈՒՊ» արտա-
հայ տությունից, «ՋԵՄՈՒԿ», «JERMUK», 
«ՄԻԼԵՆԻՈՒՄ» և «MILLENNIUM» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր: 

____________________

(210) 20111025 (111) 18253
(220) 19.08.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 19.08.2021
(730) Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ, Երևան, 

Հալաբյան 16, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ դեղին, դարչ-
նագույն, գազարագույն, մանուշակագույն, 
բաց և մուգ կապույտ, բաց կանաչ, մոխ-
րագույն և սև գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր, 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ, առևտրի ավտոմատներ և 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղե-
կատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20111026 (111) 18254
(220) 19.08.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 19.08.2021
(730) Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ, Երևան, 

Հալաբյան 16, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ դեղին, 
դարչնագույն, գազարագույն, մանու շա-
կագույն, բաց և մուգ կապույտ, բաց կանաչ, 
մոխրագույն և սև գունային համակ ցությամբ:

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր, 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ, առևտրի ավտոմատներ և 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղե-
կատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20111108 (111) 18255
(220) 06.09.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 06.09.2021
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(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-
Հոլդինգ», BG

(442) 07.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց փի-
րուզագույն, մուգ և բաց մոխրագույն, դեղին 
և մուգ կարմիր գունային համակ ցությամբ:

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. ներ-
ծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի, 
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի քսակ-
ներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ, խոնա-
վացուցիչով տուփեր սիգարների համար. լուցկու 
տուփեր. կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողեր. սիգարետների 
ծխափողերի ծայրակալներ. սիգարների և 
սիգարետների ծխափողերի սաթե ծայրակալներ. 
մոխրամաններ, թքամաններ ծխախոտի համար. 
ծխամորճերի տակդիրներ. հարմարանքներ 
ծխամորճերի մաքրման համար. սիգարետներ, 
պապիրոսներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթ-
ներ ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր. 
ծա մելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. 
ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները և պապիրոսները 
փաթաթելու համար. սիգարետի զտիչներ. 
առանց ծխախոտի պապիրոսի պարկուճի մա-
սեր. արկղեր սիգարների, սիգարետների և 
պապիրոսների համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111116 (111) 18256
(220) 09.09.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 09.09.2021
(730) «Մեղվի քաղաք» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 

Մեղրաձոր, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ դեղին, 
սպիտակ, սև և մոխրագույն գունային հա-
մակ  ցությամբ:

(511) 
դաս 30. մեղր, մայրակաթ, ակնամոմ:  

____________________

(210) 20111121 (111) 18257
(220) 09.09.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 09.09.2021
(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-

Հոլդինգ», BG
(442) 07.10.2011
(540)

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի,
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պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի քսակ-
ներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ, խոնա-
վացուցիչով տուփեր սիգարների համար. լուցկու 
տուփեր. կայծքարեր. մեքենաներ սիգար ների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սի գարետների ծխափողեր. սիգարետների 
ծխափողերի ծայրակալներ. սիգարների և 
սիգարետների ծխափողերի սաթե ծայրակալներ. 
մոխրամաններ, թքամաններ ծխախոտի համար. 
ծխամորճերի տակդիրներ. հարմարանքներ 
ծխամորճերի մաքրման համար. սիգարետներ, 
պապիրոսներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթ-
ներ ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր. ծա-
մելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. ծխա-
խոտամաններ. ծխամորճեր. գրպանի հար-
մարանքներ սիգարետները և պապիրոսները 
փաթաթելու համար. սիգարետի զտիչներ. 
առանց ծխախոտի պապիրոսի պարկուճի մա-
սեր. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111161 (111) 18258
(220) 16.09.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 16.09.2021
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, 
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 

համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամ ների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյու թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:  

____________________

(210) 20111163 (111) 18259
(220) 16.09.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 16.09.2021
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 07.10.2011
(540)

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

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա-
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամ ների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:  

____________________

(210) 20111164 (111) 18260
(220) 16.09.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 16.09.2021
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 07.10.2011
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(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամ ների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյու թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:  

____________________

(210) 20111214 (111) 18261
(220) 30.09.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 30.09.2021
(730) «Օռենջ Թրեյդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. 

Հովհաննիսյան 2, AM
(442) 21.10.2011
(540)

(526) «FREE MAGAZINE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 16. ամսագիր:  

____________________

(210) 20111250 (111) 18262
(220) 07.10.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 07.10.2021
(730) «Սփադան» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 

11/2, АМ
(442) 05.11.2011
(540)

(511) 
դաս 30. հաց:  

____________________

(210) 20111277 (111) 18263
(220) 13.10.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 13.10.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Մանուկյան, 

Արարատի մարզ, գ. Սուրենավան, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն 
գույնով:

(511)
դաս 3. արևի տակ չորացված, շոկոլադով 

ջնարակապատված մրգաչրեր:  
____________________

(210) 20111278 (111) 18264
(220) 13.10.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 13.10.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Մանուկյան, 

Արարատի մարզ, գ. Սուրենավան, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, 
դեղին և շագանակագույն գույնով:

(511) 
դաս 29. արևի տակ չորացված մրգեր, 

բանջարեղեն. մրգաչրերից պատրաստված 
լավաշ:  

____________________

(210) 20111292 (111) 18265
(220) 17.10.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 17.10.2021
(730) «Ֆայն  » ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 18, AM
(442) 07.12.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է սև և դեղին գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 9. լուսանկարչական, օպտիկական, 

մագնիսական տեղեկակիրներ ձայնագրման, 
սկավառակներ. տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ.

դաս 16. թուղթ, տպագրական արտադրանք.
դաս 35. վարչարարական գործունեություն 

գործարարության ասպարեզում, գրասենյակային 
ծառայություններ:  

____________________

(210) 20111457 (111) 18266
(220) 14.11.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 14.11.2021
(730) «Թեոկեն» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 

9, 411-412 սենյակ, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
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. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե-
նաներ, տեղեկատվության մշակման սար-
քավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20111460 (111) 18267
(220) 15.11.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 15.11.2021
(730) «Ֆուրնիվուդ» ՍՊԸ, Երևան, Եկմալյան փ., 

16շ., բն. 2, AM
(442) 07.12.2011
(540)

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

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. փայտից աքսեսուարներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20111486 (111) 18268
(220) 18.11.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 18.11.2021
(730) «Էսթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ահարոնյան 12, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(526) «LTD» հապավումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, 
սպիտակ, կարմիր մոխրագույն և սև գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. ներմուծում, առևտուր:  

____________________

(210) 20111491 (111) 18269
(220) 21.11.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 21.11.2021
(730) Արման Հովսեփյան, UA
(442) 22.12.2011
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(540)

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20111584 (111) 18270
(220) 13.12.2011 (151) 02.04.2012
 (181) 13.12.2021
(730) «Իջևանի գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    6821  13.03.2022            «Միսս և միստր» բարեգործական հիմնադրամ, Երևան, Հալաբյան

          25, բն.61, AM

    6997  13.03.2022            «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

    6998  13.03.2022      «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ,  Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

    7038  20.02.2022            Մասպեքս– ԳՄՎ Սպ. զ օ.օ. Ս.Կ.Ա., PL

    7063  07.03.2022       Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա, PL

    7072  14.09.2021            Ռեթիոֆարմ ԳՄԲՀ, DE

    7078  02.04.2022       Կաբուշիկի Կաիշա Ֆասթ Ռիթեյլինգ (դի/բի/էյ Ֆասթ Ռիթեյլինգ Քո., 

                                                    ԼԹԴ), JP

    7127  08.05.2022      Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

    7184  30.01.2022            Տելեֆոնակտիեբոլագետ ԼՄ Էրիկսոն, SE

    7194  18.06.2022      Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

    7217  25.04.2022      «Գետափի գինու գործարան» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM

    7340  07.11.2022     «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ, Երևան, Իսրայել Օրու 1ա, AM

    7366  16.10.2022     Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե «Պոլֆա» Սպոլկա Ակցիժնա, PL

    7385  12.12.2022            Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

    7434  06.03.2022          «Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ, Երևան, Մանանդյան 9, AM

    7473  11.06.2022           Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ, ԾԱԳՄԱՆ 
ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ , ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ  

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ,

 ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ, ԾԱԳՄԱՆ 
ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ , ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ  

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ,   

 ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ, ԾԱԳՄԱՆ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ 
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Գրանցման համարը 5 
Հայտի համարը 2010003
Հայտի ներկայացման թվականը 29.12.2010
Տեղանվան գրանցման թվականը 23.03.2012
Հայտատու Կոնսարցիո դել Ֆորմադժո «Պարմիդժանո-Ռեդժանո»

 CONSORZIO DEL FORMAGGIO “PARMIGIANO REGGIANO”

Հրատարկվող տեղանունը PARMIGIANO REGGIANO  
ԱԾՄԴ 29
Ապրանքի տեսակը կամ կոնկրետ ապրանքը Պանիր 
Ծագման երկիրը IT
Ապրանքի հատուկ որակի նկարագրությունը՝
միջին յուղայնության պինդ պանիր, որը ստացվում է կաթի ջերմամշակման և դանդաղ հասունացման 
եղանակով (12-ից մինչև 36 ամիս)։ Մեկ կիլոգրամ պանրի արտադրության համար պահանջվում է 16 
լ կաթ։
ՁԵՎԸ` պանրի գլուխը գլանաձև է, քիչ ուռուցիկ կամ գրեթե ուղիղ կողային մակերեսով, վերին և 
ստորին հարթ մակերեսներով, քիչ կլորացրած եզրերով.
ՉԱՓԸ` տրամագիծը՝ 35-45սմ , կողային մակերևույթի բարձրությունը` 18-24սմ.
ԳԼԽԻ ՆՎՑԱԶԱԳՈՒՅՆ ԶԱՆԳՎԱԾԸ` 24 կգ.
ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՈւՄԸ` մուգ գույն և յուղի շերտ.
ՊԱՆՐԱՅԻՆ ԽՄՈՐԻ ԳՈՒՅՆԸ` փոփոխվում է բաց դեղինից մինչև ծղոտագույն մուգ դեղինը.
ՊԱՆՐԱՅԻՆ ԽՄՈՐԻ ՀԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ՀՈՏ ԵՎ ՀԱՄԸ` անուշաբույր, նուրբ, հաճելի, ոչ սուր համով.
ՊԱՆՐԱՅԻՆ ԽՄՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ` մանր հատիկավոր թեփուկավոր կոտրվածքով, թույլ 
նկատելի մանր աչքերով.
ԿԵՂԵՎԻ ՀԱՍՏՈւԹՅՈւՆԸ` 6 մմ.
ՉՈՐ ՆՅՈւԹՈւՄ ՅՈւՂԻ ՊԱՐՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ` ոչ ավել, քան 32%։
Կապն աշխարհագրական ծագման հետ՝
  - պանրի արտադրության համար օգտագործվում է միայն պանրի ստեղծման շրջաններում ծնված և 
մեծացված տեղական ցեղի կովերի հում կաթ։ Կովերի օրակերը շուրջ տարի կազմված է բուսական 
կերերից ( լեռնային խոտեր, առվույտ, երեքնուկ) և բնական խարից, նաև ջրից, որի անհրաժեշտ 
հանքանյութերի և վիտամինների առկայությունը մշտապես ստուգվում է.
  - պանրի արտադրությունը ամեն տարի սկսվում է ապրիլի 1-ին և ավարտվում է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ 
ժամանակահատվածում կովերի նախիրները արածում են ալպիական մարգագետիններում, և այդ 
կովերի կաթը հիանալի հումք է պանրի արտադրության համար.
  - ֆերմենտային կերի օգտագործումը պանրի արտադրության մեջ խստիվ արգելված է , քանի որ 
դրա մեջ միկրոօրգանիզմների ակտիվությունը կարող է խախտել պանրի արտադրության ընթացքը։ 
Արգելված է նաև սիլոսի, կենդանական ծագման ապրանքների և սննդի արդյունաբերության 
ցանկացած ենթամթերքների օգտագործումը.
  - պանրի արտադրության համար օգտագործում են բնական շրդանի խմորիչ, որը նպաստում է 
կաթի մակարդմանը։ Պանրի մակարդուկների վերածվող հում կաթը հանդիսանում է պանրի 
արտադրության պրոցեսի շղթայի հիմնական օղակը, ինչը բնորոշ է ծագման շրջանին, ինչին և 
պարտական է «PARMIGIANO REGGIANO» պանիրը իր հիմնական յուրահատկություններով։
Աշխարհագրական գոտին՝ Բոլոնիա նահանգի (Ռենո գետի ձախ ափը) և Մանթուա նահանգի (Պո 
գետի աջ ափը), Պարմայի, Ռեջո - Էմիլիայի, Մոդենայի տարածքներ։
Իրավաuու մարմինների կամ կազմակերպությունների անվանումներն ու գտնվելու վայրը, որոնք 
իրավաuու են հuկելու տեխնիկական հատկորոշումների պահպանությունը, ինչպեu նաեւ դրանց 
խնդիրների ճշտումը՝ «Պարմիդժանո-Ռեդժանո» պանիր արտադրողների միություն, Ռեջիո Էմիլիա, 
Ջ. Ֆ. Քենեդի փող. 18, Իտալիա:

____________________



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61B 17/00 2619 A

A61B 17/00 2620 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61F 9/00 2621 A

A61K 31/00 2622 A

E21C 41/00 2623 A

G01N 23/00 2624 A

G01N 33/00 2625 A

H02K 19/00 2626 A

E21D 11/00 285 U
E04G 11/00 285 U
G01F 1/00 286 U
G01L 13/00 286 U
G01J 1/00 287 U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  1122
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
(11) Վկայական No 9806
73 (1) Զիջող  «Արտէքսիմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Վար-
դանանց 5ա, բն. 212, AM
73 (2) Ստացող  «Մեգա Ֆուդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Մար գարյան 2013 շ., բն. 2, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.02.2012

_____________________

Գրանցում No  1123
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
(11) Վկայական No 15904
73 (1) Զիջող   Մեիջի Սեիկա Ֆարմա Քո., Լթդ.
MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD., 4-16, Kyobashi 
2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan, JP
73 (2) Ստացող   Մեիջի Հոլդինգզ Քո., Լթդ.
MEIJI HOLDINGS CO., LTD., 4-16, Kyobashi 
2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է                          29.02.2012
_____________________

Գրանցում No 1124
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
(11) Վկայական No 17004, 17005
73 (1) Զիջող   Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշեստվո 
«Բելայա բերյոզկա»

ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
“BELAYA BERYOZKA”, 344091, R.F., Rostovskaya 
obl., g. Rostov-na-Dony, pr-t Stachki 249, RU
73 (2) Ստացող  ԿՊՕ Մարքեթինգ Քամփնի Լիմիթիդ
KPO MARKETING COMPANY LIMITED, Egypt Street, 
12 CY-1097 Nicosia Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.03.2012

_____________________

Գրանցում No 1125
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
(11) Վկայական No  4361, 4362
73 (1) Զիջող  Շերաթոն Ինթերնեյշնլ ԼԼՔ, Դելա-
վերի նահանգ
SHERATON INTERNATIONAL LLC, State of 
Delaware, 1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10606, USA, US
73 (2) Ստացող Շերաթոն Ինթերնեյշնլ ԱյՓի, 
ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ
SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, State of 
Delaware, One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է                           06.03.2012

_____________________

Գրանցում No  1126
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
(11) Վկայական No   10324, 10325
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73 (1) Զիջող  Քորեա Յաքուլթ Քո., Լթդ.
KOREA YAKULT CO., LTD, 28-10, Jamwon-dong, 
Seocho-gu, Seoul, 137-030, Korea, KR
73 (2) Ստացող  Փալդո Քո., Լթդ.
PALDO CO., LTD., 577 Gangnamdaero, (7th Floor, 
Jamwon-Dong), Seocho-Gu, Seoul, Republic of 
Korea, KR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                Հանրապետություն
Գրանցված է                          12.03.2012

_____________________

Գրանցում No  1127
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 703, 704
73 (1) Լիցենզատու  Մազդա Մոթոր Քորփորեյշն

MAZDA MOTOR CORPORATION,3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, Japan, JP

73 (2) Լիցենզառու   «Թօփ Մոթորս» ՍՊԸ

ք. Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թ/մ, 26/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը        31.01.2013
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է                           12.03.2012
_____________________

Գրանցում No 1128
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
(11) Վկայական No 3296
73 (1) Զիջող  ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ
GLAXOSMITHKLINE LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centrville Road, Suite 400, 
Wilmington, 19808, Delaware, USA, US
73 (2) Ստացող Մեդա ԱԲ

MEDA AB, Pipers vag 2A, SE-17009, Solna, Sweden, SE
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է                           13.03.2012

_____________________

Գրանցում No  1129
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 17153
73 (1) Լիցենզատու   «Ալտա վիպ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաղրամյան 2, բն. 18, AM
73 (2) Լիցենզառու   «Ափթայմ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Եկմալյ ան 1–ին փ. 16 շենք, թիվ 41 
տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       05.10.2020
Գործողության տարածքը      Հայաստանի
                                                                                                                          Հանրապետություն
Գրանցված է                          19.03.2012

_____________________

Գրանցում No 1130
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
(11) Վկայական No 1398, 1399
73 (1) Զիջող  Ռեքիթ Բենկիզեր Դոյչլենդ ԳմբՀ
RECKITT BENCKISER DEUTSCHLAND GmbH, 
Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim, 
Germany, DE
73 (2) Ստացող   Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) 
Լիմիթիդ
RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Great Britain, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է                          21.03.2012

_____________________
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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 

   2480    23.08.2011
   2485    07.09.2011
   2499    15.09.2011

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)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

      144U        17.09.2011

      175U        02.09.2011

      209U               21.07.2011

      218U                15.09.2011

      260U               17.09.2010
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

         147S       18.07.2011

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ

 դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

      9806              06.04.2012



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
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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Сведения о выданных патентах

(51) (2012.01)  (11) 2619 (13) A 
A61B 17/00

(21) AM20110146 (22) 20.10.2011
(71) Юрий Погосян (AM), Анна Погосян (AM), 
Григор Хачатрян (AM)
(72) Юрий Погосян (AM), Анна Погосян (AM), 
Григор Хачатрян (AM)
(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, с. Нор 
Харберд 10, д. 14 (AM), Анна Погосян, 0010, 
Ереван, Налбандяна 25/14, кв. 100 (AM), Григор 
Хачатрян, 0028, Ереван, Киевян 22, кв. 46 (AM)
(54) Способ закрытия разрывов слизистой 
оболочки верхнечелюстной пазухи при си-
нуслифтинге
(57) Изобретение относится к хирургической 
стоматологии, в частности к способам  закрытия 
разрывов слизистой оболочки верхнечелюстной 
пазухи при открытом синуслифтинге.

Со стороны преддверия рта делают 
разрез слизистой оболочки трапециевидной 
формы, расположенный широким основанием 
в сторону полости предверия рта, а узким осно-
ванием в сторону альвеолярного отростка 
верхней челюсти. Слизисто-надкостничный 
лоскут отслаивают, осуществляют остеотомию 
передней стенки пазухи верхней челюсти, 
затем слизистую оболочку пазухи поднимают 
вверх. Разрыв слизистой оболочки закрывают 
мембраной из пчелиного воска, размеры которой 
превышают размеры разрыва на 4-4.5 мм. 
Пустое пространство между верхнечелюстной 
пазухой и альвеолярным отростком заполняют 
биоматериалом. Слизисто-надкостничный лос-
кут укладывают на прежнее место и ушивают 
узловыми швами.

Повышается эффективность способа.
_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2620 (13) A 
A61B 17/00

(21) AM20110145 (22) 20.10.2011
(71) Юрий Погосян (AM), Анна Погосян (AM)
(72) Юрий Погосян (AM), Анна Погосян (AM)

(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, с. Нор 
Харберд 10, д. 14 (AM), Анна Погосян, 0010, 
Ереван, Налбандяна 25/14, кв. 100 (AM)
(54) Способ лечения кисты челюсти
(57)Изобретение относится к хирургической 
стоматологии, в частности, к челюстно-лицевой 
хирургии и может быть использовано при хирур-
гическом лечении кист челюстей.

Со стороны преддвериярта  делают разрез 
полукруглой или трапециевидной формы. 
Слизисто-надкостничный лоскут отделяют от 
поверхности кости. Соответственно проекции 
верхушки причинного зуба или кисты отсекают 
кость, создавая  костное окно. От костного ложа 
отслаивают, затем удаляют оболочку кисты. 
Проводят резекцию верхушки причинного 
зуба, полость кости промывают антисептиком, 
высушивают, заполняют биоматериалом. Костное 
окно покрывают мембраной из пчелиного воска, 
размеры которой  превышают размер костного 
окна на 4-4.5 мм. Слизисто-надкостничный 
лоскут укладывают на прежнее место и ушивают 
узловыми швами.

Повышается эффективность способа.
_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2621 (13) A 
A61F 9/00

(21) AM20110037 (22) 31.03.2011
(71) Асатур Овсепян (AM)
(72) Асатур Овсепян (AM)
(73) Асатур Овсепян, 2202, Котайки марз, г. 
Абовян, Канакера 2, кв. 28 (AM)
(54) Способ фиксации заднекамерной интрао-
кулярной линзы
(57) Изобретение относится к офтальмологии, в 
частности, к способам фиксации заднека мерной 
интраокулярной линзы.

Предварительно на одном и том же меридиане 
глазного яблока осуществляют две иридэк-
томии, на расстоянии от центра зрачка равном 
радиусу оптической части линзы, и верхнюю 
сфинктеротомию, после чего дужки линзы 
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переводят на переднюю поверхность радужной 
оболочки через иридэктомические отверстия и  
узловым швом зашивают сфинктеротомию.

Повышается стабильность фиксации задне-
камерной интраокулярной линзы к радужной 
оболочке, 9 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2622 (13) A 
A61K 31/00

(21) AM20100129 (22) 29.09.2010
(71) Манук Манукян (AM)
(72) Манук Манукян (AM)
(73) Манук Манукян, 0033, Ереван, Ерзнкян 4, 
кв. 10 (AM)
(54) Композиция для лечения повреждений и 
заболеваний роговицы глаза
(57) Изобретение относится к офтальмологии, в 
частности к композициям для лечения повреж-
дений и заболеваний роговицы глаза.

Композиция содержит этаноламин, аскор-
биновую кислоту и стерильную воду, при сле-
дующем соотношении компонентов, мас. %: 
этаноламин – 3.2-4.0, аскорбиновая кислота - 
0.038-0.05 и стерильная вода – 95.5-96.8.

Повышается эффективность лечения. 
_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2623 (13) A 
E21C 41/00

(21) AM20110147 (22) 21.10.2011
(71) ЗАО «Лернаметалургиаи институт» (AM)
(72) Геннадий Казарян (AM)
(73) ЗАО «Лернаметалургиаи институт», 0010, 
Ереван, Ханджян 19 (AM)
(54) Способ формирования в ущельях мно-
гоярусных отвалов
(57) Изобретение относится к горнорудной про-
мышленности и может быть использовано при 
открытых горных работах, а также в дорожном 
строительстве при строительстве отвалов и 
насыпей.

Способ состоит в том, что в основании 
отвала из крепких пород формируют рабочую 
пло щадку со свободными объемами, которые 
заполняют массой слабосцепляемых породных 
частиц. Массу частиц предварительно смешивают 
со связующим веществом, свободным объемам 

придают форму пересекающихся траншей, 
концы их размещают в коренных породах 
противоположных склонов, при этом участки 
свободных объемов, которые расположены в 
зоне соприкосновения с траншеями следующего 
слоя, предварительно заполняют негабаритными 
кусками высотой, превышающей толщину слоя.

Повышается устойчивость отвала, 13 ил.
_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2624 (13) A 
G01N 23/00

(21) AM20100141 (22) 26.10.2010
(71) Вачаган Мирзоян (AM), Сероб Нореян (AM), 
Константин Геворгян (AM), Эдуард Арутюнян (AM)
(72) Вачаган Мирзоян (AM), Сероб Нореян (AM), 
Константин Геворгян (AM), Эдуард Арутюнян (AM)
(73) Вачаган Мирзоян, 0096, Ереван, Д. Малян, 
4, кв. 19 (AM), Сероб Нореян, 0078, Ереван, 
Башинджагян, 2 пер., 10, кв. 76 (AM), Константин 
Геворгян, 0015, Ереван, Закян, 1 пер., 1, кв. 75 
(AM), Эдуард Арутюнян, 0031, Ереван, Зограп 
115 (AM)
(54) Способ определения показателя пре лом-
ления электромагнитной волны ангстремного 
диапазона в волокнистых и зернистых мате-
риалах
(57) Изобретение относится к исследованию 
слабо поглощающих сред электромагнитным 
излучением ангстремной длины волны, например 
рентгеновским излучением, и может быть 
использовано для определения показателя пре-
ломления волн, ориентации волокон волок-
нистых материалов, размера зерен и плотности 
их распределения в единичном объеме зернистых 
материалов.
   Согласно изобретению, посредством моно-
кристалла, обеспечивающего аномальный 
переход, разделяют пучок волн на два пучка 
равной интенсивности, направляют их на 
одинаковые второй и третий монокристаллы и 
помещая один из двух одинаковых образцов 
между первым и третьим монокристаллами, 
а второй – после второго монокристалла, 
регистрируют интенсивности пучков. Показатель 
преломления определяют по формуле. 

Обеспечивается возможность исследования 
веществ с размерами составляющих частиц до 
30 ангстрема, 1ил

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2625 (13) A 
G01N 33/00

(21) AM20100131 (22) 01.10.2010
(71) Оганес Нагашян (AM), Олег Щербаков (AM), 
Ануш Акопян (AM)
(72) Оганес Нагашян (AM), Олег Щербаков (AM), 
Ануш Акопян (AM)
(73) Оганес Нагашян, 0002, Ереван, Сарян 33, кв. 
34 (AM), Олег Щербаков, 0005, Ереван, пер. пр. 
Тигран Мец 10, кв. 15 (AM), Ануш Акопян, 0105, 
Ереван, Гусан Шерам 113, кв. 84 (AM)
(54) Способ обнаружения яиц трематод
(57) Пробу фекалий перемешивают с водой, 
полученную суспензию процеживают через 
металлическую сетку, удаляют надосадочную 
жидкость. К осадку добавляют воду, 3 раза 
промывают 0,5%-ым раствором хозяйственного 
мыла при температуре 45°C, и исследуют под 
микроскопом.

Повышается эффективность обнаружения 
яиц трематод.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2626 (13) A 
H02K 19/00

(21) AM20100132 (22) 05.10.2010
(71) Вачаган Петросян (RU)
(72) Грайр Агаронян (AM), Вачаган Петросян (RU)
(73) Вачаган Петросян, 123182, Москва, Авиа-
ционная 59, кв. 558 (RU)

(54) Модуль генератора и генератор (варианты)
(57) Изобретение относится к электрическим 
синхронным индукторным генераторам и может 
быть использовано в разных отраслях энергетики.

В генерирующем модуле полюс ротора 
выполнен в виде пакета Т-образных пластин 
и закреплен на подвижном основании из 
неэлектропроводного немагнитного материала, 
а средний выступ пакета пластин сердечника 
статора выполнен короче боковых выступов 
в соответствии с высотой полюсного выступа 
пакета пластин полюса ротора. В генераторе по 
первому варианту неподвижное основание ста-
тора и подвижное основание ротора выполнены в 
виде полых цилиндров, соосных валу, а цилиндр 
основания ротора закреплен на валу генератора 
посредством жестких элементов связи. В гене-
раторе по второму варианту неподвижное 
основание статора выполнено в виде линейной 
пластины, а подвижное основание ротора – в 
виде салазки с возможностью перемещения 
вдоль линейной пластины.В генераторе по 
третьему варианту неподвижное основание 
статора выполнено в виде двух, соосных валу 
генератора, кольцевых пластин, а подвижное 
основание ротора – в виде закрепленных на валу 
генератора и соосных ему двух дисков.

Уменьшаются рассеяние рабочего магнитного 
потока и паразитный нагрев узлов генератора, 
обеспечивается возможность создания мощных 
крупногабаритных генераторов, 4 н.п.ф., 9 ил.

_____________________
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23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
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Международные коды для идентификации 
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полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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Сведения о выданных патентах

(51) (2012.01)  (11) 285  (13) U 
E21D 11/00
E04G 11/00

(21) AM20110165U (22) 22.11.2011
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Вальтер Атанесян (AM), Ваче Токмаджян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терьян 105 (AM)
(54) Опалубка
(57) Полезная модель относится к монолитному 
строительству и может быть использована при 
постройке тоннелей, вертикальных и наклонных 
стен и перекрытий, а также железобетонных 
балок.

Опалубка содержит основание, верхнее и 
боковые дугообразные опалубочные участки, 
прикрепленные шарнирно к основанию и 
коро мысла. Основание выполнено в виде 
рам, которые составлены из раздвижных 
риге лей и опорных стоек. Опорные стойки 
снабжены винтовыми домкратами и прикреплены 
шарнирными коромыслами к ригелям, а шар-
нирными талрепами – к подвижным рукавам 
ригелей и к установленным на них шарнирно 
вертикальным опалубочным щитам. Подвижные 
рукава ригелей зафиксированы на ригелях 
посредством винтовых зажимов. Верхние дуго-
образные опалубочные участки болтовыми 
соединениями присоединены посредством 
талрепов к ригелям, а посредством коромысел – 
к боковым дугообразным опалубочным участкам. 
Опорные стойки рам в продольном направлении 
прикреплены друг к другу парами жестких связей.

Обеспечивается надежность эксплуатации, 
расширяются функциональные возможности, 
сокращаются расходы на бетонные работы, 8 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 286  (13) U 
G01F 1/00
G01L 13/00

(21) AM20110181U (22) 16.12.2011
(71) Армен Шатахян (AM), Саргис Симонян (AM), 
Петрос Шатахян (AM)
(72) Армен Шатахян (AM), Саргис Симонян (AM), 
Петрос Шатахян (AM)
(73) Армен Шатахян, 0070, Ереван, Ерванд Кочар 
21/1, кв. 60 (AM), Саргис Симонян, 0012, Ереван, 
Папазян 26, кв.4 (AM), Петрос Шатахян, 0001, 
Ереван, Туманян 22, кв. 5 (AM)
(54) Узел контроля перепада давления станции 
очистки газопровода
(57) Полезная модель относится к измерительной 
технике, в частности, к электронным устройствам 
измерения, индикации и управления, устанав-
ливаемым на станциях очистки газопровода.

Узел контроля перепада давления снабжен 
отводным трубопроводом, который связан с ним 
через управляемый затвор, двумя датчиками 
давления, вход первого из которых связан с 
газопроводом, а вход второго – с отводным 
трубопроводом, электронным узлом управления 
и индикации перепада давления, который свя-
зан с датчиками давления и с диспетчерским 
центром. Первый и второй датчики давления 
– аналоговые и через затворы подключены 
к газопроводу и к отводному трубопроводу 
соответственно, а электронный узел снабжен 
микроконтроллером. Микроконтроллер через 
аналого-цифровые преобразователи подключен 
к датчикам давления, через блок управления 
подключен к жидкокристаллическому индикатору 
и через приемопередающий блок подключен 
к диспетчерскому центру. Для проведения 
тестовых проверок, входы первого и второго 
датчиков давления подключены друг к другу 
через затвор.

Повышается информативность узла и 
надежность его работы, снижается стоимость, 
обеспечивается тестовый режим проверки, 3 ил.

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 287  (13) U 
G01J 1/00

(21) AM20110183U (22) 22.12.2011
(71) Сергей Халпахчян (AM)
(72) Сергей Халпахчян (AM), Джулетта Варданян 
(AM), Манук Нерсисян (AM)
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM)
(54) Приемник вакуумного ультрафиолетового 
излучения
(57) Полезная модель относится к устройствам 
приема и регистрации вакуумного ультра-
фиолетового излучения и может найти при-
менение в изучении космических объектов, син-

хротронного излучения, а также в медицине, 
сельском хозяйстве, физических исследованиях.

Приемник содержит последовательно рас-
положенные фокусирующий и фильтрую-
щий узлы, конвертер и оптоэлектронный пре-
образователь, к которому подключено устройство 
обработки и индикации.

В качестве конвертера использован мо-
нокристалл корунда. Как примеси корунд допол-
нительно содержит скандий (Sc), иттрий (Y), 
церий (Ce), празеодим (Pr) или их комбинацию.

Обеспечивается чувствительность прием-
ника излучения в вакуумной ультрафиолетовой 
области, 1 ил.

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա

MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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