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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 

 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

 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

 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 2345 (13) A
A01C 7/08

(21) AM20090050 (22) 05.05.2009
(45) 25. 01.2010
(71) Սամվել Լիպարիտի Սահակյան (AM)
(72) Սամվել Լիպարիտի Սահակյան (AM)
(73) Սամվել Լիպարիտի Սահակյան, 0010, Երևան, 
Հյուսիսային պող.10, բն.12 (AM)
(54) Շաղացան ցանքի ունիվերսալ ցանիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես հաճարի 
և այլ հասկավոր մշակաբույսերի ցանքի մեքե-
նա ներին, որոնք լայն կիրառություն ունեն գյու-
ղատնտեսական արտադրությունում։

Ցանիչն ունի սերմարկղ, որի հատակին՝ 
ելքային մասում տե ղակայված է սերմնահան 
ապարատ, որի տակ տեղակայված է ակոսիկներ 
ունեցող թեքադիր հարթակ։ Ցանիչի շրջանակին 
մի ացված է տարիչը՝ քառօղակ մեխանիզմի 
տեսքով, որին միացված են խոփիկը, դրա խո-
րությունը հաստատուն պահող գլանվակը և դիրքի 
կարգավորիչը։

Ապահովվում են դաշտւմ սերմերի ցրման 
հավասարաչափությունը, ցանքատարածության 
խոնավակլանման ռեժիմի բարենպաստ պայ-
մանները, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2346 (13) A
A61B 3/02

(21) AM20080208 (22) 18.11.2008
(45) 01.12.2008
(71) Ազատ Հայկի Մինասյան (AM)
(72) Ազատ Հայկի Մինասյան (AM)
(73) Ազատ Հայկի Մինասյան, 0014, Երևան, 
Մամիկոնյանց 38, բն. 38 (AM)
(54) Աչքի թափանցիկ միջավայրերի թափան ցի-
կությունը չափող սարք
(57) Սարքն ունի հիմք, հիմքին ամրակցված ուղ-
ղաձիգ ձող։ Ձողին ամրակցված է ուղղաձիգ 
վահանակ։ Վահանակի վրա շարժ վելու հնա-
րավորությամբ տեղակայված են օպտո տիպերի 
երկու պատուհաններ։

Ընդլայնվում են աչքի հիվանդությունների 
ախտորոշման հնա րավո րությունները, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2347 (13) A
G01N 33/48

(21) AM20090059 (22) 29.05.2009
(45) 25. 01.2010
(71) ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստի տուտ պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն (AM)
(72) Աննա Սուրենի Բոյաջյան (AM), Արեն Գագիկի 
Խոյեցյան (AM), Արսեն Արտաշեսի Առաքելյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստի տուտ պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0014, Երևան, Հասրաթյան 7 (AM)
(54) Շիզոֆրենիայի ախտորոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնագավառին, 
մասնավորապես՝ հիվանդությունների մոլեկուլային  
ախտորոշմանը և կարող է կիրառվել շիզոֆրենիայի 
ախտորոշման համար։

Կատարում են հիվանդության կենսամար-
կեր ների վերլուծություն, ընդ որում որպես հի-
վանդության կենսամարկեր ընտրում են արյան 
շիճուկի սպիտակուցները։

Բարձրացվում է ախտորոշման արդյունա-
վետությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2348 (13) A 
G02B 26/08
G02B 23/02

(21) AM20080161 (22) 23.09.2008
(45) 01.12.2008
(71) Հրահատ Օգսենի Մուրադյան (AM), Արմինե 
Հրահատի Մուրադյան (AM)
(72) Հրահատ Օգսենի Մուրադյան (AM), Արմինե 
Հրահատի Մուրադյան (AM)
(73) Հրահատ Օգսենի Մուրադյան, 2008, Վանաձոր, 
Ռուսթավի 7, բն. 25 (AM), Արմինե Հրահատի Մու-
րադյան, 2008, Վանաձոր, Ռուսթավի 7, բն. 25 (AM)
(54) Էլեկտրոնային տախեոմետրի դիտակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օպտիկական սարքերի 
դիտակներին, որոնք ունեն լույսի ճառագայթի 
ուղղությունը փոխելու շարժուն տարրեր, մասնա-
վորապես՝ հայելային հարմարանք ունեցող էլեկ-
տրոնային տախեոմետրի դիտակին, և կա րող 
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է օգտագործվել հիդրոտեխնիկական, տրանս-
պորտային, արդյունաբերական և քաղա քա ցիա-
կան շինարարության մեջ Երկրի կամ որևէ մակե-
րևույթից կետի ունեցած բարձրությունը որո շելու 
համար։ 

Դիտակն ունի օղակի միջոցով օբյեկտիվին 
կցորդվող, երկկողմանի դարձկեն հայելի ունեցող 

գլխադիր։ Գլխադիրի օղակն ունի ականջիկներ և 

դրանցով անցնող առանցք։ Հայելին ունի տակդիր, 

որն ամրակցված է առանցքին։ Օղակի ականջիկները 

և առանցքի ծայրերը շփական կապի մեջ են զսպա-

նակների և պնդօղակների միջոցով։ 

Բարձրացվում է Երկրի կամ որևէ մակերևույթից 

կետի բարձրությունը որոշելու ճշգրտությունը, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2349 (13) A 
H01H 1/00
H01H 51/00

(21) AM20090051 (22) 08.05.2009
(45) 25.01.2010

(71) Անդրանիկ Հովհաննիսյան (AM), Արեգ Գրի-
գորյան (AM) Վալերի Սարգսյան (AM)
(72) Անդրանիկ Հովհաննիսյան (AM), Արեգ Գրի-
գորյան (AM) Վալերի Սարգսյան (AM)
(73) Անդրանիկ Հովհաննիսյան, 0017, Երևան, 
Սարի թաղ 6-րդ.շարք, 36 (AM) Արեգ Գրիգորյան, 
0012, Երևան, Կոմիտասի 34, բն. 20 (AM) 
Վալերի Սարգսյան, 0040, Երևան, Աճառյան 20, 
բն. 416 (AM)
(54) Հերկոնային ռելե
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրամագնիսական 
ռելեների բնագավառին, մասնավորապես հեր կո-
նային ռելեներին և կարող է օգտագործվել ասի-
մետրիկ հերկոնով ռելեների նախագծման ու պատ -
րաստման ժամանակ։ 

Հերկոնային ռելեն ունի կառավարման փա-
թույթ և նրա մեջ տեղադրված ասիմետրիկ հերկոն։ 
Ռելեի կառավարման փա թույթի երկայ նական 
հատվածքը սեղանաձև է, իսկ ասիմետրիկ հերկոնի 
օդային աշխատանքային բացակը մոտ է գտնվում 
սեղանի մեծ հիմքին։ 

Բարձրացվում է ասիմետրիկ հերկոնով ռե-
լեների զգայունությունը, 1 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

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 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 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) (2009)  (11) 180 (13) U
A01G 9/20

(21) AM20090122U (22) 13.10.2009
(45) 25.01.2010

(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-

մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ մա-

կերպություն (AM)

(72) Հովիկ Համայակի Գիշյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-

մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Շրջանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գյուղա-
տնտեսությանը և կարող է օգտագործվել որպես 
ջերմոցների ու ջերմատների շրջանակ։

Շրջանակը կազմված է աղեղաձև և սիմետրիկ 

երկու մասից։ Յուրաքանչյուր մաս կազմված է 

փոխագուցավոր աղեղաձև կտորներից։ Երկու 

մասերի վերին ծայրերն ամրակցված են միմյանց 

պնդօղակի միջոցով, իսկ ստորին ծայրերը հեղույս-

ների և պնդօղակների միջոցով ամրակցված են 

ջերմոցի հիմքին։

Հեշտացվում են շրջանակի տեղափոխումը և 

պահեստավորումը, պարզեցվում են մոնտաժման 

և ապամոնտաժման աշխատանքները, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2009)  (11) 181 (13) U 
A41D 19/00
A41D 19/015

(21) AM20090104U (22) 21.08.2009
(45) 25.10.2010

(71) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան (AM)

(72) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան (AM)

(73) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան, 0010, 

Երևան, Թումանյան 11ա, բն.56 (AM)

(54) Ռետինե ձեռնոց

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մարդու 
պահանջմունքների բավարարման ոլորտին, 
մասնավորապես՝ ռետինե պաշտպանիչ ձեռ-
նոցներին։

Ձեռնոցն ունի երեսային ու ափային մասեր, 
բութ մատի ուղղվածություն դեպի ափային մաս։ 

Ձեռնոցի արտաքին և ներքին՝ մաշկին 
շփվող կողմերի երեսային մասերի մատ ների 
ծայ րերի ու ափային մասերի մակերևույթները 
տեքստուրավորված են։

Բարձրացվում է կառչման հուսալիությունը, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2009)  (11) 182 (13) U 
A61B 6/14
G01J 1/04

(21) AM20090054U (22) 14.05.2009
(45) 25.01.2010
(71) Կարեն Ադոլֆի Կարակյան (AM)
(72) Կարեն Ադոլֆի Կարակյան (AM), Բագրատ 
Կարենի Լալայան (AM), Կարեն Վլադիմիրի Լա-

լայան (AM), Միքայել Յուրիի Թունյան (AM)

(73) Կարեն Ադոլֆի Կարակյան, 0064, Երևան, Ա. 
Բաբաջանյան 67, բն. 6 (AM)
(54) Ոսկրային հյուսվածքի ռենտգենանկարի 
օպտիկական խտությունը որոշող համակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ստոմա տո—
լոգիային, մասնավորապես՝ դիմածնո տային  հատ-
վածի  ոսկրային հյուսվածքի ռենտգենանկարի 
տարբեր հատվածներում օպտիկական խտության 
որոշմանը։

Համակարգի աշխատանքի ընթացքում լույսի 
աղբյուրից լույսը ոսպնյակների և ռենտգենյան 
ժապավենի միջով անցնում է օբյեկտիվ, որից պատ-
կերը մի քանի անգամ մեծացված պրոյեկտվում է 
էկրանի կոօրդինատային ցանցի վրա։ Գրանցող 
սարքի տվիչի օգնությամբ, որը տեղաշարժվում է 
դեպի էկրանի հետազոտվող վանդակը, չափվում 

է լույսի քանակության աստիճանը, որը անցնելով 

ռենտգեն ժապավենի հետազոտվող հատվածով,  

պրոյեկտվում է  էկրանի նշված վանդակի վրա։

Բարձրացվում են դիմածնոտային շրջանի  

ոսկրային հյուսվածքի վիճակի որակական և 
քանակական տվյալների հավաստիությունը և 
հուսալիությունը, պարզեցվում է ոսկրային ապա-
հանքայնացման գնահատման եղանակը, 1 նկ.։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 183 (13) U
A63F 3/02

(21) AM20090118U (22) 29.09.2009
(45) 25.10.2010
(71) Սերոբ Ավագյան (AM)
(72) Սերոբ Ավագյան (AM)
(73) Սերոբ Ավագյան, 0070, Երևան, Քաջազնունու 
14, բն. 52 (AM)
(54) Շախմատ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սեղանի 
խաղերին։

Մեկ շախմատային խաղատախտակի վրա 
հաջորդաբար տեղակայված են մեկը մյուսից 
բաժանված երկու կամ ավելի նույնանման խաղա-
դաշտեր։ Յուրաքանչյուր խաղադաշտ ունի հերթա-
փոխվող սև և սպիտակ 64 (8x8) վանդակ և 
շախմատային ֆիգուրների երկու հավաքածու։ 
Խաղատախտակի վրա միաժամանակ կարող են 
խաղալ 4, 6, 8 և այլ քանակով շախմատիստներ 
թիմային մրցամարտեր իրականացնելու համար։

Ընդլայնվում են խաղային հնարա վորու-
թյունները, մեծացվում է խաղի հետաքրքրա-
կանությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 184 (13) U
E05B 45/00

(21) AM20090098U (22) 06.08.2009
(45) 25.01.2010
(71) Ռուբիկ Բուդաղյան (AM)
(72) Ռուբիկ Բուդաղյան (AM)
(73) Ռուբիկ Բուդաղյան, 0039,Երևան, Բագրա-
տունյաց պող. 22/2, բն, 1 (AM)
(54) Փականքի գլանային մեխանիզմ
(57) Փականքի գլանային մեխանիզմն ունի 
գլանային փորվածքով իրան և փորվածքում 
պտտվելու հնարավորությամբ տեղակայված 
գլան։ Գլանն ունի նիգի հետ փոխազդող կողային 
ելուստ և բանալու համար երկայնական ակոս։ 
Ակոսի առնվազն մեկ կողմում արված են գլա-
նային անցքեր, որոնց մեջ տեղակայված են 
տարբեր բարձրության, բանալու պրոֆի լին 
համապատասխան և դրա հետ հպման մեջ 
գտնվող զսպանակած բույթեր, իսկ գլանն ունի 
իր առանցքի շուրջը պտտվելու հնարավորություն։ 
Գլանային անցքերից առաջինում տեղակայված է 
բանալու հետ հպման մեջ գտնվող զսպանակած 
միկրոանջատիչ, որը էլեկտրական կապի մեջ է 
ազդանշանային համակարգի հետ:

Ստեղծված է ազդանշանային համակարգին 
միանալու հնարավորությամբ փականքի գլանային 
մեխանիզմ, 1 նկ։

_____________________

(51) (2009)  (11) 185 (13) U
F03D 5/00

(21) AM20090103U (22) 21.08.2009
(45) 25.01.2010
(71) Երվանդ Սեֆերյան (AM), Հրանտ Սեֆերյան (AM)
(72) Երվանդ Սեֆերյան (AM), Հրանտ Սեֆերյան (AM)
(73) Երվանդ Սեֆերյան, 0061, Երևան, Ֆրունզեի 
18, բն.59 (AM), Հրանտ Սեֆերյան, 0061, Երևան, 
Ֆրունզեի 18, բն.59 (AM)
(54) Ինքնակառավարվող իներցիոն համակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հողմա-
էներգետիկայի բնագավառին, մասնա վորապես` 
հողմաշարժիչներում օգտագործվող իներցիոն 
համակարգերին։

Համակարգն ունի ուղղաձիգ լիսեռ, դրան 
ամրակցված հողմային էներգիայի կերպափոխիչ, 
որի ստորին մասում ամրակցված են սայլակներ, 
որոնք հնարավորություն ունեն պտտվելու օղա-
կաձև ուղղորդիչի վրայով։ Ուղղաձիգ լիսեռի շուրջը 
տեղաբաշխված են շառավղային ուղղորդիչներ, 
ընդ որում շառավղային ուղղորդիչների լիսեռին 
միակցված ծայրերը ավելի ցածր են, քան մյուս 
ծայրերը։ Շառավղային ուղղորդիչները խողո-
վակներ են, որոնց մեջ ազատ տեղաշարժման 
հնարավորությամբ տեղադրված են գնդաձև 
իներցիոն ծանրուկներ։

Բարձրացվում է իներցիոն համակարգի օ.գ.գ.-
ն և պարզեցվում է կառուցվածքը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 186 (13) U
G03B 21/00

(21) AM20090086U (22) 07.07.2009
(45) 25.01.2010
(71) Արտյոմ Մարտիրոսյան (AM), Վահե Հարու-
թյունյան (AM)
(72) Արտյոմ Մարտիրոսյան (AM), Վահե Հարու-
թյունյան (AM)
(73) Արտյոմ Մարտիրոսյան, 0033, Երևան, 
Երզնկյան 1, բն. 9 (AM), Վահե Հարություն յան, 
0022, Երևան, Ավան-Առինջ թաղ., 1-ին միկրոշրջան 
2/10, բն. 68 (AM)
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1ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(54) Տեղեկատվության ներկայացման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տեղե կա-
տվության ներկայացման սարքերին, մասնա-
վորապես` տեղափոխման համար նախատեսված 
պրոյեկցիոն սարքերին և կարող է օգտագործվել 
տեղեկատվության դինամիկ ներկայացման 
համար դասախոսությունների, շնորհանդեսների, 
գովազդային գործընթացների ժամանակ և այլն։

Տեղեկատվության ներկայացման սարքն ունի 
ելքային անցք ունեցող իրանի մեջ տեղակայված 
պրոյեկցիոն ապարատ, պրոյեկցիոն ապարատի 
սնուցման աղբյուր և պրոյեկցիոն ապարատի 
տեղափոխման հարմարանք, որն ունի իրանն 
առնվազն երկու կողմից ծածկող պատյան 
և ուղղաձիգ հենարանի վրա տեղակայման 

հնարավորությամբ կատարված առնվազն մեկ 
հանովի ամրացման տարր։ Սնուցման աղբյուրը 
տեղակայված է պրոյեկցիոն ապարատի տեղա-
փոխման հարմարանքի հետևի մասում, որի առջևի 
մասում ուղղաձիգ ուղղվածությամբ տեղակայված 
է պրոյեկցիոն ապարատի իրանը, իսկ իրանի 
ելքային անցքի վրա՝ անկյան տակ տեղակայված է 
անկյան փոփոխման մեխանիզմ ունեցող հայելի։

Սարքը կահավորված է առնվազն մեկ բարձրա-
խոսով և կարող է ունենալ նաև խո սափող։

Ընդլայնվում են օգտագործման հնարա վո-
րությունները, բարելավվում են շահագործման 
հատկությունները, 1 նկ.։

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 գրանցման թվականը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 09-03 (11) 221 (13) S

(21) 20090032 (22) 14.10.2009

(71) "Մանչո Գրուպ" ՍՊԸ (AM)

(72) Ալեքսան Մոսոյան (AM)

(73) "Մանչո Գրուպ" ՍՊԸ (AM)

(74)  Զ. Մանուկյան

(54) Փաթեթատուփ ռահաթ–լոխումի համար 

(5 տարբերակ)

(55)

Տարբերակ 1

տարբերակ 2

տարբերակ 3

տարբերակ 4

տարբերակ 5
_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
№ 1

(51) 14-02 (11) 222 (13) S

(21) 20090030 (22) 30.09.2009

(31) 2009-012409   (32) 02.06.2009    (33) JP

(71) Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ Ինք., (JP)

(72) Սոգաբե Տակաշի (JP)

(73) Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ Ինք. (JP)

(74)  Հ. Դավթյան

(54) Կառավարման թվաբանական բլոկ
(55)

Պատկեր 1

պատկեր 2

պատկեր 3
_____________________

(51) 21-03 (11) 223 (13) S
(21) 20090020 (22) 17.06.2009
(71) "Ֆուլ Հաուս" ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 
31, բն. 24 (AM)
(72) Հ. Վ. Հովհաննիսյան (AM), Ա. Կ. Հովհան-
նիսյան (AM)
(73) "Ֆուլ Հաուս" ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 
31, բն. 24 (AM)
(54) Խաղային ավտոմատներ (3 տարբերակ)
(55)

Տարբերակ 1, պատկեր 1

Տարբերակ 1, պատկեր 2
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
№ 1

Տարբերակ 2, պատկեր 1

Տարբերակ 2, պատկեր 2

Տարբերակ 3, պատկեր 1

Տարբերակ 3, պատկեր 2
_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող

մատենագիտական տվյալների նույնականացման 

միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540  ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
  №      1 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) 20090453 (111) 14723
(220) 17.04.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 17.04.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 30. պաղպաղակ։ 

____________________

(210) 20090454 (111) 14724
(220) 17.04.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 17.04.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
բաց և մուգ վարդագույն, կարմիր, բաց և մուգ 
կապույտ, սպիտակ, դեղին և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. պաղպաղակ։ 

____________________

(210) 20090455 (111) 14725
(220) 17.04.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 17.04.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ դեղին, 
բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ 
կապույտ, կարմիր, կանաչ և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. պաղպաղակ։ 

____________________

(210) 20090456 (111) 14726
(220) 17.04.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 17.04.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

25.01.2010

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
  №      1 

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 
կապույտ, վարդագույն, բաց և մուգ շագանա-
կագույն, սև և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. սուրճ։ 

____________________

(210) 20090489 (111) 14727
(220) 28.04.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 28.04.2019
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090511 (111) 14728
(220) 06.05.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 06.05.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM

(540) 

(511) (510)
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։ 

____________________

(210) 20090513 (111) 14729
(220) 06.05.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 06.05.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միր յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանք ների 
հա  մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույք ներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-
հույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։ 

____________________

(210) 20090514 (111) 14730
(220) 06.05.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 06.05.2019
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(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-
միրյանների 4, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր 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 դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։ 

____________________

(210) 20090515 (111) 14731
(220) 06.05.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 06.05.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից 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 դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։ 

____________________

(210) 20090531 (111) 14732
(220) 08.05.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 08.05.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20090749 (111) 14733
(220) 03.07.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 03.07.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, մշակված և չմշակված 

ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090750 (111) 14734
(220) 03.07.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 03.07.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, մշակված և չմշակված 

ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20091446 (111) 14735
(220) 09.11.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 09.11.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարլեն Արամյան, 

Վանաձոր, Տարոն 4, ԱՄ 5ա–3, AM
(540) 

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

ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն։ 

____________________

(210) 20090328 (111) 14736
(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների 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 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

____________________

(210) 20090329 (111) 14737
(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 23.03.2019

(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

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

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

____________________

(210) 20090330 (111) 14738
(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դա սերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա ղա-
յին նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենա ներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման հա մար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

____________________

(210) 20090331 (111) 14739
(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20090332 (111) 14740
(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից 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 
նկա րիչների 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 38. հեռահաղորդակցություն։
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

____________________

(210) 20090334 (111) 14741
(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան ցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների 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 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20090335 (111) 14742
(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 

դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-

թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 

լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-

ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-

ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
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ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

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

____________________

(210) 20090336 (111) 14743
(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20090337 (111) 14744
(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտա դրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանք ների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների 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 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

____________________

(210) 20090338 (111) 14745
(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20090339 (111) 14746

(220) 23.03.2009 (151) 20.11.2009

 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից 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. պիտույք ներ 
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 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-

վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։ 
____________________

(210) 20090458 (111) 14747
(220) 18.04.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 18.04.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
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(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. նյութեր կազմարարական 
աշխա տանքների համար. լուսանկարներ. թղթա-
գրենական պիտույքներ. կպչուն նյու թեր գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձին-
ներ. պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20090459 (111) 14748
(220) 18.04.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 18.04.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. նյութեր կազմարարական աշ-

խա  տանքների համար. լուսանկար ներ. թղթա-

գրենական պիտույքներ. կպչուն նյու թեր գրա-

սենյակային կամ կենցաղային նպատակ ների 

համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձին-

ներ. պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 

համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։ 
____________________

(210) 20090460 (111) 14749
(220) 18.04.2009 (151) 20.11.2009
 (181) 18.04.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկար ներ. թղթա-
գրենական պիտույքներ. կպչուն նյու թեր գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակ ների հա-
մար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20090374 (111) 14750
(220) 30.03.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 30.03.2019
(730) “Մուլտի ակվամարին” ՍՊԸ, Երևան, Թու-

ման յան 21, AM
(540) (554) 
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(511) (510)
դաս 21. շիշ.
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։ 

____________________

(210) 20090429 (111) 14751
(220) 09.04.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 09.04.2019
(730) Երևանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20090488 (111) 14752
(220) 28.04.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 28.04.2019
(730) “Էրեբունի-պլազա” ՍՊԸ, Երևան, Վ. 

Սարգսյան 26/1, AM
(540) 

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

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

նություններ, անշարժ գույքի վարձակալում.
դաս 43. կոնֆերանս դահլիճների վարձա-

կալում. 
____________________

(210) 20090507 (111) 14753
(220) 06.05.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 06.05.2019
(730) “Լիգա փրես” ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 31, 

բն. 20, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. ցուցահանդես-վաճառք.
դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20090534 (111) 14754
(220) 11.05.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 11.05.2019
(730) Երևանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։ 

____________________

(210) 20090535 (111) 14755
(220) 11.05.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 11.05.2019
(730) Երևանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։ 

____________________

(210) 20090536 (111) 14756
(220) 11.05.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 11.05.2019
(730) Երևանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։ 

____________________
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(210) 20090537 (111) 14757

(220) 11.05.2009 (151) 23.11.2009

 (181) 11.05.2019

(730) Երևանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։ 

____________________

(210) 20090538 (111) 14758

(220) 11.05.2009 (151) 23.11.2009

 (181) 11.05.2019

(730) Երևանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։ 

____________________

(210) 20090539 (111) 14759

(220) 11.05.2009 (151) 23.11.2009

 (181) 11.05.2019

(730) Երևանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։ 

____________________

(210) 20090546 (111) 14760

(220) 11.05.2009 (151) 23.11.2009

 (181) 11.05.2019

(730) “Ռաֆֆայել Քոնթինի Թրեյդինգ Քամփնի” 

ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյանի 5/3, AM

(540) 

(526) Բացի “RIO VERDE” և “ՌԻՈ ՎԵՐԴԵ” ար-

տա հայտություններից մնացած բոլոր գրա-

ռումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին, 

կարմիր, շագանակագույն և սպիտակ գու-

նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. բոված և աղացած բնական սուրճ։ 

____________________

(210) 20090547 (111) 14761

(220) 12.05.2009 (151) 23.11.2009

 (181) 12.05.2019

(730) “Մամիկոն-Նարեկ” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գյուղ Մխչյան, AM
(540) 

(526) “ՏԱՔՍԻ” և “ՄԽՉՅԱՆ” բառերն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և դեղին 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 39. տաքսի ծառայություն։ 
____________________
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(210) 20090548 (111) 14762
(220) 12.05.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 12.05.2019
(730) “Ռաֆֆայել Քոնթինի Թրեյդինգ Քամփնի” ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյանի 5/3, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. տարա.
դաս 30. սուրճ։ 

____________________

(210) 20090615 (111) 14763
(220) 04.06.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 04.06.2019
(730) “Պարագոն իմպորտ” ՍՊԸ, Երևան, Գոր-

վետկա 4, AM
(540) 

(526) Բացի “MANAS”, “ՄԱՆԱՍ” (ռուս.) բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

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

____________________

(210) 20090616 (111) 14764
(220) 04.06.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 04.06.2019
(730) “Պարագոն իմպորտ” ՍՊԸ, Երևան, Գոր-

վետկա 4, AM
(540) 

(526) Բացի “ALISA”, “ԱԼԻՍԱ” (ռուս.) բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

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

____________________

(210) 20090668 (111) 14765
(220) 15.06.2009 (151) 23.11.2009
 (181) 15.06.2019
(730) “Միքս փեինթս” ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 

1, տուն 47, AM
(540) 

(526) “PAINTS” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 2. ներկեր: 

____________________
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(210) 20061034 (111) 14766
(220) 06.09.2006 (151) 27.11.2009
 (181) 06.09.2016
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE
(540) 

(526) SLIMS” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա պույտ, 
երկնագույն, մանուշակագույն, թա նա քագույն 
և սպիտակ գունային համակ ցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

սիգարետներ, սիգարներ, ծխախոտային ար-
տադրանք, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բու-
ժական կամ ոչ բժշկական նպատակների համար), 
լուցկի և ծխելու պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20061035 (111) 14767
(220) 06.09.2006 (151) 27.11.2009
 (181) 06.09.2016
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE
(540) 

(526) SLIMS” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
երկնագույն, թանաքագույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

սիգարետներ, սիգարներ, ծխախոտային արտա-
դրանք, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բուժական 
կամ ոչ բժշկական նպատակների համար), լուցկի 
և ծխելու պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20061036 (111) 14768
(220) 06.09.2006 (151) 27.11.2009
 (181) 06.09.2016
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ , DE
(540) 

(526) SLIMS” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

սիգարետներ, սիգարներ, ծխախոտային ար-
տադրանք, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բու-
ժական կամ ոչ բժշկական նպատակների համար), 
լուցկի և ծխելու պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20061037 (111) 14769
(220) 06.09.2006 (151) 27.11.2009
 (181) 06.09.2016
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ , DE
(540) 

(511) (510)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

սիգարետներ, սիգարներ, ծխախոտային 
արտադրանք, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ 
բուժական կամ ոչ բժշկական նպատակների 
համար), լուցկի և ծխելու պիտույքներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20071062 (111) 14770
(220) 24.09.2007 (151) 27.11.2009
 (181) 24.09.2017
(730) Անադոլու Էֆես Թեքնիքլ Ընդ Մենիջմնթ 

Քնսալթընսի Ն. Վ. , AN
(540) 

(511) (510)
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.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090077 (111) 14771
(220) 03.02.2009 (151) 27.11.2009
 (181) 03.02.2019
(730) Յունի-Չարմ Քորփորեյշն , JP
(540) 

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

հիգիենիկ պատրաստուկներ. հիգիենիկ դիմակներ. 
կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. կանացի հի-
գիենիկ տամպոններ. հիգիենիկ անձեռոցիկներ. 
կա նացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. հիգիենիկ 
տակդիրներ կիսավարտիքների համար. հիգիենիկ 
տակաշորեր մեզը չպահողների համար. հիգիենիկ 
բարձիկներ մեզը չպահողների համար. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ մեզը չպահողների համար. 
հիգիենիկ տակդիրներ մեզը չպահողների հա-
մար. միանգամյա օգտագործման տակդիրներ 
մեծահասակների համար. տակդիրներ մեզը 
չպահողների համար. ներծծող ներքնազգեստ 
մեզը չպահողների համար. կրծքով կերակրելու 
ժամանակ օգտագործվող բարձիկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090081 (111) 14772
(220) 04.02.2009 (151) 27.11.2009
 (181) 04.02.2019
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(730) Մերի Քեյ Ինք.,Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար. 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ. 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար. մարմնի 
օճառներ և մաքրող միջոցներ. այրևայրուքի հա-
մար նախատեսված միջոցներ. եթերային յու-
ղեր անձնական օգտագործման համար. մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090091 (111) 14773
(220) 05.02.2009 (151) 27.11.2009
 (181) 05.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք.,Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. մաշկի խնամքի բժշկական պատ-

րաստուկներ. պատրաստուկներ պզուկների 
(բշտիկների) բուժման համար. վիտամիններ.

դաս 14. ոսկերչական իրեր.
դաս 16. գործարարական տպագրական 

արտադրանք, գովազդային տպագրական նյու-
թեր և վաճառքի վերաբերյալ օժանդակ նյութեր, 
կատալոգներ, ամսագրեր, պարբերականներ, 
այ ցեքարտեր, ֆիրմային բլանկներ, թղթա գրե-
նական պիտույքներ և բրոշյուրներ, բոլորը 
նախատեսված կոսմետիկայի և կոսմետիկական 
խնամքի բնագավառում օգտագործման համար.

դաս 18. կանացի պայուսակներ, կենցաղա-
յին պայուսակներ, կոսմետիկական դատարկ 
պայուսակներ, պայուսակներ և ճամպրուկներ, նա-
խատեսված կոսմետիկական իրերի տեղափոխման 
և ցուցադրման համար.

դաս 21. կոսմետիկական միջոցների անոթներ, 
սրվակներ, սկուտեղներ, արկղիկներ, տուփեր, 
պատյաններ, պիտոյատուփեր կոսմետիկական 

միջոցների համար, որոնք վաճառվում են դա-
տարկ. կոսմետիկական վրձիններ, խոզանակներ, 
սանրեր և դիմահարդարման հարմարանքներ. 
կոսմետիկական սպունգներ. կենցաղային կամ 
խոհանոցային կահկարասի և տարողություններ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն և գլխարկներ.
դաս 42. կոսմետիկական միջոցների, մաշկի 

խնամքի պարագաների և օծանելիքի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող համակարգչային 
վեբ-կայքերի օն-լայն տրամադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090365 (111) 14774
(220) 27.03.2009 (151) 27.11.2009
 (181) 27.03.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար, 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագա-
ներ անձնական օգտագործման համար, մարմնի 
օճառներ և մաքրող միջոցներ, արևայրուքի 
համար միջոցներ, եթերային յուղեր անձնական 
օգտագործման համար, մազերի խնամքի միջոց-
ներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090368 (111) 14775
(220) 27.03.2009 (151) 27.11.2009
 (181) 27.03.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. մաշկի խնամքի բժշկական պատրաս-

տուկներ, պատրաստուկներ պզուկների (բշտիկ-
ների) բուժման համար, վիտամիններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090397 (111) 14776
(220) 02.04.2009 (151) 27.11.2009
 (181) 02.04.2019
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 

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

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090398 (111) 14777
(220) 02.04.2009 (151) 27.11.2009
 (181) 02.04.2019
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. , US
(540) 

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

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090422 (111) 14778
(220) 08.04.2009 (151) 27.11.2009
 (181) 08.04.2019
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. , US
(540) 

(526) Բացի “PALL MALL” արտահայտությունից, 

մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց ու մուգ մանու-

շակագույն, մոխրագույն և սպիտակ գունային 

համակցությամբ:
(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-

ռիչներ, լուցկի։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090423 (111) 14779
(220) 08.04.2009 (151) 27.11.2009
 (181) 08.04.2019
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. , US
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(540) 

(526) Բացի “PALL MALL” արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մուգ կա պույտ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090424 (111) 14780
(220) 08.04.2009 (151) 27.11.2009
 (181) 08.04.2019
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. , US
(540) 

(526) Բացի “PALL MALL” արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081209 (111) 14781
(220) 14.11.2008 (151) 01.12.2009
 (181) 14.11.2018
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-

նոստյու “Վեստ Գրուպ” , RU
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090162 (111) 14782
(220) 18.02.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. նյութեր կազմարա րական 

աշխա տանքների համար. թղթագրենական 

պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյա կային 

կամ կենցաղային նպատակների համար. պի-

տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա-

մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդ-

գրկված չեն այլ դասերում. մասնավորապես՝ 

թղթե ժապավեններ, սեղանի թղթե սպիտակե ղեն, 

թղթյա անձեռոցիկներ (սեղանի), սեղանի  թղթյա 
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դրոցներ (տակդիրներ), սեղանի թղթյա ծածկոց 

(սփռոց), սեղանի թղթյա անձեռոցիկ ներ, թերթերով 

թղթեր, մոմած թղթեր, թուղթ գրանցող սարքերի 

համար, թուղթ պահարանների արկղների համար 

(բուրումնավետացված կամ՝ ոչ), թուղթ փայ-

տազանգվածից, պատճենահանման թուղթ, 

մագաղաթաթուղթ, փոստային թուղթ, փայլուն 

թուղթ, զուգարանի թուղթ, փաթեթավորման 

թուղթ, խուան- թուղթ (չինական նկարչության 

և գեղագրություն համար), ծծանաթուղթ, թղթե 

տարողություններ սերուցքի համար, թղթյա կամ 

ստվարաթղթյա իրեր փաթեթավորելու համար, 

ստվարաթղթե կամ թղթե տուփեր, ստվարա-

թղթե իրեր, թղթի մանրատիչներ, թղթե կալկա 

(մոմաթուղթ), կալկա (մոմաթուղթ), փայտանյու-

թից ստվարաթուղթ, ստվարաթուղթ, սիգարների 

օղակներ (երիզներ), ծրարներ, թղթե ժապավեններ, 

վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար, 

պղպջակավոր (բշտիկավոր) պլաստմասսայե 

թերթեր (փաթեթավորման կամ կշռածրարման 

համար), թաղանթանյութից փափուկ թերթեր 

փաթեթավորման համար, փաթեթավորման 

օսլայած նյութեր, զտիչ (քամիչ) թղթե նյութեր, 

տոպրակներ աղբի համար (թղթե կամ պլաստ-

մասսայե), մանկական թղթե կրծկալներ, ինքնա-

սոսնձվող պիտակներ, թղթե կամ ստվա րա-

թղթե փաթաթվածքներ շշերի համար, ճկուն 

պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար, 

թղթե տոպրակներ, տոպրակներ միկրոալիքային 

վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 

թղթա պանակներ փաստաթղթերի համար, պապյե 

- մաշե, միանգամյա օգտագործման բարուր ներ 

(խան ձարուրներ) թաղանթանյութից կամ թղթից, 

թղթե թաշկինակներ, միանգամյա օգտագործման 

տակաշորեր թղթից կամ թաղանթանյութից, 

պլաստ մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 

համար, գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ), 

թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար, ճնշածծաններ 
(թղթաճնշիչներ), թղթե անձեռոցիկներ գրիմի 
հեռացման համար, թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
շշերի փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ թղթից, 
նրբաթիթեղ, թուղթ և (կամ) կտավներ նկարների 
համար: 

____________________

(210) 20090333 (111) 14783
(220) 23.03.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 23.03.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների 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 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

____________________

(210) 20090379 (111) 14784
(220) 31.03.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 31.03.2019
(730) Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ , GB
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, նարնջա-
գույն, դեղին և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

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

նյութեր, հիգիենիկ նյութեր բժշկական նպա-
տակների համար, դիետիկ նյու թեր բժշկա-
կան նպատակների համար, մանկական սնունդ, 
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բինտ և վիրակապական նյութեր, ա տամների 
պլոմբավորման և պրոտեզների պատրաստման 
նյութեր, դեզինֆեկցիայի նյութեր, միջոցներ 
վնասակար կենդանիների ոչնչացման համար, 
ֆունգիցիդներ և հերբեցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090386 (111) 14785
(220) 01.04.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 01.04.2019
(730) “Իմէքս Գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 

խճուղի 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պաhպանվում է մուգ և բաց կապույտ, 
կարմիր, նարնջագույն, փիրուզագույն, մուգ և 
բաց դեղին, մուգ և բաց կանաչ, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպագրության 
համար։ 

____________________

(210) 20090477 (111) 14786
(220) 22.04.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 22.04.2019
(730) Մեդանա Ֆարմա Ս.Ա. , PL
(540) 

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

դիետիկ հավելանյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090496 (111) 14787
(220) 29.04.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 29.04.2019
(730) “Այբ” կրթական հիմնադրամ Երևան, Կոր-

յունի 19ա, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտա դրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
հա մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույք ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենա ներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում ների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառա-
շարեր. տպագրական կլիշեներ, մասնավորապես 
գրքեր, ժողովածուներ, պարբերականներ, թեր-
թեր, բացիկներ և ծրարներ, ինտերնետային 
պարբերականներ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
ամառային տեղական ու միջազգային ճամբարների 
կազմակերպում, մանկական սրճարան։ 

____________________
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(210) 20090517 (111) 14788
(220) 06.05.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 06.05.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտա  դրանք. 
նյու թեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կեն ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
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 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20090518 (111) 14789
(220) 06.05.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 06.05.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսա նկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկա րիչների 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 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20090519 (111) 14790
(220) 06.05.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 06.05.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի): 

____________________

(210) 20090520 (111) 14791
(220) 06.05.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 06.05.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20090521 (111) 14792

(220) 06.05.2009 (151) 01.12.2009

 (181) 06.05.2019

(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
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 կեն ցա-

ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-

րիչների 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 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 

____________________

(210) 20090549 (111) 14793

(220) 12.05.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 12.05.2019
(730) “Պողոսյան պարտեզներ” ՍՊԸ, Երևան, 

Նորքի 17 փողոց, 6-րդ տուն, AM
(540) 

(526) “ԱՉԱՋՈՒՐ”, “ACHAJOUR” անվանումները 
և “ԲՆԱԿԱՆ ՍՆՈՒՆԴ”, “NATURAL FOOD” 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

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

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։ 

____________________

(210) 20090618 (111) 14794
(220) 05.06.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 05.06.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Թամազյան, 

Երևան, Գ. Նժդեհի 17, 2հ., 20-րդ տուն, AM
(540) 

(526) Բացի “SAMKAR” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կապույտ, 

դեղին, կարմիր և կանաչ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 3. լվացքի փոշի. հոտավետ և փափկեցնող 

հեղուկ լվացքի համար. սպասք լվանալու հեղուկ. 

ձեռքի հեղուկ օճառ: 

____________________

(210) 20090626 (111) 14795

(220) 05.06.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 05.06.2019
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծարանային 10, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, շագանա-
կագույն, սպիտակ, սև և դարչնագույն գու-
նային համակցությամբ։

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

գործա րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ. մանրամեծածախ առևտուր: 

____________________

(210) 20091104 (111) 14796
(220) 22.09.2009 (151) 01.12.2009
 (181) 22.09.2019
(730) “Վանգանա” ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 

56/3, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, 
գազարագույն, բորդո, սեւ եւ սպիտակ գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20081311 (111) 14797
(220) 05.12.2008 (151) 09.12.2009
 (181) 05.12.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

“Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես” , RU
(540) 

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

ջրեր. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկո-
հոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. կաթնա-
գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ) ըմպելիքներ. 
ըմպելիքներ մեղրի հիմքի վրա, ոչ ալկոհոլային. 
ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային հիմքի վրա. 
մրգային ըմպելիքներ. կաթնանշային ըմպելիքներ. 
մրգերի նեկտարներ պտղամսով. օրշադ (ըմպելիք). 
գարեջուր. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. պատատուկի (բաղեղի) 
ըմպելիք, ոչ ալկոհոլային. օշարակներ լիմոնադ-
ների համար. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի 
հյութեր. մրգահյութեր. բաղադրություններ գազա-
վորված ջուր պատրաստելու համար. բաղա-
դրություններ լիկյոր պատրաստելու համար. բա-
ղա դրություններ հանքային ջուր պատրաս տելու 
համար. բաղադրություններ ըմպելիքներ պատ-
րաստելու համար. քաղցրահյութեր (քաղցուներ). 
խաղո ղահյութ. գարեջրի քաղցրահյութ (քաղ-
ցու). ածիկի քաղցրահյութ (քաղցու). հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
հա մար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
մրգային էքստրակտներ (մզվածքներ). գայլուկի 
(հմուլի) էքստրակտներ գարեջուր պատրաստելու 
համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. 

դաս 33. ապերիտիվներ. արաք (բրնձի կամ 
եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. գինի խաղողի 
չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի. ջին. դիժեստիվներ. 
կոկտեյլներ. լիկյորներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ 
(բացառությամբ գարեջրի). մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրի 
ըմպելիք. դաղձի (անանուխի) թրմօղի. դառը 
թրմօղիներ. ռոմ. սակե. խնձորօղիներ. բրնձի 
սպիրտ. սպիրտային էքստրակտներ. սպիր տա յին 
մրգային էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ 
(բնա հյութեր)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20081315 (111) 14798
(220) 05.12.2008 (151) 09.12.2009
 (181) 05.12.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

“Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես” , RU
(540) (554) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց շագա-
նակագույն, սպիտակ, դեղին և սև գու նային 
համակցությամբ։

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

ջրեր. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկո-
հոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. կաթնագետն-
ընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհո լա յին ըմպե-
լիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ) ըմպելիք ներ. 
ըմպելիքներ մեղրի հիմքի վրա, ոչ ալկոհոլային. 
ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային հիմքի վրա. 
մրգային ըմպելիքներ. կաթնանշային ըմպելիքներ. 
մրգերի նեկտարներ պտղամսով. օրշադ (ըմպելիք). 
գարեջուր. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. պատատուկի (բաղեղի) 
ըմպելիք, ոչ ալկոհոլային. օշարակներ լիմոնադ-
ների համար. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի 
հյութեր. մրգահյութեր. բաղադրություններ գազա-
վորված ջուր պատրաստելու համար. բաղա-
դրություններ լիկյոր պատրաստելու համար. 
բաղա դրություններ հանքային ջուր պատրաս-
տելու համար. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. քաղցրահյութեր (քաղ-
ցուներ). խաղողահյութ. գարեջրի քաղցրահյութ 
(քաղցու). ածիկի քաղցրահյութ (քաղցու). հա-
բեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 

համար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
մրգա յին էքստրակտներ (մզվածքներ). գայ լուկի 
(հմուլի) էքստրակտներ գարեջուր պատրաստելու 
հա մար. էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. 

դաս 33. ապերիտիվներ. արաք (բրնձի կամ 
եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. գինի խաղողի 
չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի. ջին. դիժեստիվներ. 
կոկտեյլներ. լիկյորներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ 
(բացառությամբ գարեջրի). մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրի 
ըմպե լիք. դաղձի (անանուխի) թրմօղի. դառը 
թրմօղիներ. ռոմ. սակե. խնձորօղիներ. բրնձի 
սպիրտ. սպիրտային էքստրակտներ. սպիր տա յին 
մրգային էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ 
(բնա հյութեր)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090436 (111) 14799

(220) 10.04.2009 (151) 09.12.2009

 (181) 10.04.2019

(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(526) Բացի “KITEKAT” բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր, սև, 
սպիտակ, կապույտ, երկնագույն, վարդագույն, 
ոսկեգույն, շագանակագույն և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
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(511) (510)
դաս 5. անասնաբուժական և հիգիենիկ 

պատ րաստուկներ և նյութեր, դեղերով տո-
գոր     ված հավելույթներ կենդանիների կե րերի 
հա մար, դեղերով տոգորված ատամի փո-
շիներ և մածուկներ, բերանի խոռոչի լվացման 
միջոցներ և շնչառության թարմացուցիչներ 
կենդանիների համար, ախտահանիչ միջոցներ, 
թունաքիմիկատներ, վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ, հերբիցիդներ, 
ֆունգիցիդներ, վնասատու միջատների ոչնչաց-
ման պատրաստուկներ, վնասատու միջատների 
ոչնչացման օձիքներ, դեղերով տոգորված շամ-
պուններ և լվացման միջոցներ կենդանիների 
համար։

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ և հացահատիկ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, կենդանիներ, թարմ 
մրգեր և բանջարեղեն, կեր կենդանիների համար 
և հավելույթներ կենդանիների կերերի համար, 
թանաքաձկան ոսկորներ, ոսկորներ և սննդային 
ծամոններ կենդանիների համար, փռոցներ կեն-
դանիների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090541 (111) 14800
(220) 11.05.2009 (151) 09.12.2009
 (181) 11.05.2019
(730) “Շուստով” առևտրի տուն ՓԲԸ, Երևան, 

Ծովակալ Իսակովի պող. 9, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։ 

____________________

(210) 20090542 (111) 14801
(220) 11.05.2009 (151) 09.12.2009
 (181) 11.05.2019
(730) “Շուստով” առևտրի տուն ՓԲԸ, Երևան, 

Ծովակալ Իսակովի պող. 9, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։

____________________

(210) 20090543 (111) 14802

(220) 11.05.2009 (151) 09.12.2009

 (181) 11.05.2019

(730) “Շուստով” առևտրի տուն ՓԲԸ, Երևան, 

Ծովակալ Իսակովի պող. 9, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։

____________________

(210) 20090544 (111) 14803

(220) 11.05.2009 (151) 09.12.2009

 (181) 11.05.2019

(730) “Շուստով” առևտրի տուն ՓԲԸ, Երևան, 

Ծովակալ Իսակովի պող. 9, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։ 

____________________

(210) 20090545 (111) 14804

(220) 11.05.2009 (151) 09.12.2009

 (181) 11.05.2019

(730) “Շուստով” առևտրի տուն ՓԲԸ, Երևան, 

Ծովակալ Իսակովի պող. 9, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։ 

____________________

(210) 20090706 (111) 14805

(220) 23.06.2009 (151) 09.12.2009

 (181) 23.06.2019

(730) Օրինջ Փըրսընըլ Քոմյունիքեյշնս Սերվիսիզ 

Լիմիթիդ , GB
(540) 
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(511) (510)
դաս 35. գովազդ. գործարարության խթանում. 

գործերի կառավարում գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն գոր-
ծարարության ասպարեզում. գործարարության 
ասպարեզում խրախուսական պարգևատրումների 
և լոյալության ծրագրերի կազմակերպում և կա-
ռավարում. գործարարական տեղակատվության 
ծառայություններ. փոստային պատվերների ծա-
ռա յությունների վարչարարական մշակում և 
կազ մակերպում. գործարարական ներկայացման 
կազմակերպում. գործարարական հետազոտում 
և զննում. գործարարական կանխատես ման 
ծառայություններ. գործարարական, գործա վար-
ման և քարտուղարական ծառայությունների տրա-
մադրում. նորությունների և ընթացիկ գործերի 
վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկատվության 
տրամադրում. գործարարության նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկա-
ցում. մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
առևտրային գործունեություն, ապրանք ների 
տեսա կանու հավաքում մի տեղում (բացա-
ռությամբ դրանց փոխադրումը) երրորդ ան-
ձանց համար՝ հնարավորություն տալով սպա-
ռողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ ապ-
րանքները՝ բոլորը տրամադրվող մանրածախ 
խանութների միջոցով, օն-լայն ռեժիմում հա-
մա կարգչային տվյալների բազաների կամ 
ինտերնետի միջոցով կամ այլ միջոցներով. 
հեռահաղորդակցական, համակարգչային, 
էլեկտրո նային և էլեկտրական ապրանք ների, 
դրանց մասերի, կցամասերի և լրասարքերի, 
տվյալների քարտերի, անվտանգության սարքերի 
ու սարքավորումների, հագուստի, կոշկեղենի 
և գլխարկների, աքսեսուարների, գործվածքե-
ղենի, սեղանի սպիտակեղենի, ճամպրուկների 
ու պայու սակների, տպագրական նյութերի ու 
թղթա գրենական պիտույքների, նվերի համար 
պարագաների, խաղալիքների, խաղերի և 
սպորտային սարքավորումների, ոսկերչական 
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, կենցաղային 
սարքավորումների ու կահկարասու, կահույքի 
ու կահավորման իրերի, կոսմետիկական ու անձ-
նական խնամքի պարագաների, ընդհանուր 
դեղա տնային ապրանքների, մաքրող միջոցների, 
առող ջապահական ապրանքների, սննդամթեր-
քի ու նպարեղենի, խմիչքների ու ընպելիքների 
հավաքում մի տեղում՝ հնարավորություն տա-

լով սպառողին հարմար կերպով դի տել և գնել 
այդ ապրանքները. աճուրդային վաճառք ինտեր-
նետի միջոցով. վարչարա րական գործունեություն 
գործարա րության ասպա րեզում ինտերնետի մի-
ջոցով վաճառքի իրականացման համար. գովազ-
դային ծառայություններ էլեկտրոնային առևտրի 
խթանման համար. սպառման առարկաների 
մատակարարման ու խթանման, ապրանք-
ների ընտրման ու ներկայացման վերա բեր-
յալ տեղեկատվություն և խորհրդատվու թյուն. 
սպառ  ման առարկաների ու ապրանք ների 
ապագա գնորդներին տեղակատվության և 
խորհրդա  տվության տրամադրում. տվյալների 
հա վաքում և վերագրանցում. գովազդների 
հավաքում ինտերնետում որպես վեբ-էջեր 
օգտա գործման համար. տեղեկագրերի հավա-
քում ինտերնետում տպագրելու  համար. 
ապրանքների ու ծառայությունների գովազդի 
համար վեբ-կայքերում տարածքի տրա մա-
դրում. տվյալների բազաների և տվյալների մշակ-
ման ծառայություններ. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչի և հաղորդագրությունների մշակ-
ման ծառայություններ. հեռախոսազանգերի կա-
յան ների գործարկում. հեռակառավարման կա-
յանների գործարկում. տվյալների կառավարում 
և էլեկտրոնային գույքագրում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
օն-լայն ռեժիմում համակարգչային տվյալ ների 
բազա ների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ 
միջոց ներով տրամադրվող դաստիարակու թյան, 
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային տվյալների բազաների կամ ին-
տեր նետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային 
սարքերի, սարքավորումների, լրասարքերի, տե-
սա գրությունների, կոմպակտ սկավառակների, 
DVD-ների և CD ROM-ների վարձակալման 
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատե սա-
յին զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլ-
մերի, ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
և հե ռուստախանութների ու վեբ-խանութ-
ների ծրագրերի արտադրություն. խաղերի 
ու մրցույթ   ների կազմակերպում. էլեկտրո  նա-
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յին հրա  տարակումների օն-լայն տրամա դրում. 
էլեկտրո  նային գրքերի և ամսագրերի օն-լայն 
հրա տարակում. տեքստերի հրատարակում 
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ. 
ձայնային և(կամ) տեսային տեղեկատվա կան 
միջոց ների հրատարակում և արտադրություն. 
ցուցահանդեսների ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսներին և ցուցահանդեսների ծառա յու-
թյուններին օն-լայն մուտքի տրամադրում. լրա-
տվական ծրագրերի ծառայություններ ին տեր-
նետով հաղորդելու համար. կոնֆերանսների, 
սեմինարների, սիմպոզիումների, դասընթացների 
ու քննարկումների կազմակերպում և անցկա-
ցում. օն-լայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական 
կապի կամ համակարգչային ցանցի միջոցով կամ 
այլ միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և 
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և 
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օն-լայն 
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների 
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն-
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի 
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո ցա-
ռումների, մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների համար. էլեկտրո նային գրադա րանների 
ծառայություններ էլեկտրոնային տեղեկատվու-
թյան (ներառյալ պահոցային տեղեկատվության) 
տրա մադրման համար՝ էլեկտրոնային տեքստերի, 
ձայնա- և(կամ) տեսատեղեկատվության և տվյալ-
ների, խաղերի և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրո-
նային կոնֆերանսների, դիսկուսիոն խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
Ինտերնետից թվային երաժշտության տրամա դրում 
(չբեռնվող). MP3 ինտերնետային վեբ-կայքերից 
թվային երաժշտության տրամադրում (չբեռնվող). 
լուսանկարների, նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, 
ֆիլմերի, տեսագրությունների և ձայնատեսա-
յին ծրագրերի (բեռնվող) տրամադրում օն-լայն 
ռեժիմում կամ համակարգչային տվյալների բա-
զայից կամ Ինտերնետից կամ Ինտերնետային վեբ 
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ. 
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա-
մադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090707 (111) 14806
(220) 23.06.2009 (151) 09.12.2009
 (181) 23.06.2019
(730) Օրինջ Փըրսընըլ Քոմյունիքեյշնս Սերվիսիզ 

Լիմիթիդ , GB
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. գովազդ. գործարարության խթանում. 

գործերի կառավարում գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն գոր-
ծա րարության ասպարեզում. գործարարության 
ասպարեզում խրախուսական պարգևատրումների 
և լոյալության ծրագրերի կազմակերպում և 
կառավարում. գործարարական տեղակատվու-
թյան ծառայություններ. փոստային պատվերների 
ծառայությունների վարչարարական մշակում և 
կազմակերպում. գործարարական ներկայացման 
կազմակերպում. գործարարական հետազոտում և 
զննում. գործարարական կանխատեսման ծառա-
յություններ. գործարարական, գործավարման 
և քարտուղարական ծառայությունների տրա-
մա դրում. նորությունների և ընթացիկ գործերի 
վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկատվության 
տրամադրում. գործարարության նպատակ-
նե րով ցուցահանդեսների կազմակերպում և 
անցկացում. մանրածախ առևտրի ծառա յու-
թյուններ. առևտրային գործունեություն, ապ-
րանք ների տեսա կանու հավաքում մի տեղում 
(բացառությամբ դրանց փոխադրումը) երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպա ռողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները՝ բոլորը տրամադրվող մանրա-
ծախ խանութների միջոցով, օն-լայն ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների բազաների կամ 
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ինտերնետի միջոցով կամ այլ միջոցներով. 
հեռահաղորդակցական, համակարգչային, էլեկ-
տրո նային և էլեկտրական ապրանք ների, դրանց 
մասերի, կցամասերի և լրասարքերի, տվյալ-
ների քարտերի, անվտանգության սարքերի ու 
սարքավորումների, հագուստի, կոշկեղենի և 
գլխարկների, աքսեսուարների, գործվածքե-
ղենի, սեղանի սպիտակեղենի, ճամպրուկների 
ու պայու սակ ների, տպագրական նյութերի ու 
թղթագրենական պիտույքների, նվերի համար 
պարագաների, խաղալիքների, խաղերի և 
սպորտային սարքավորումների, ոսկերչական 
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, կենցաղային 
սարքավորումների ու կահկարասու, կահույքի 
ու կահավորման իրերի, կոսմետիկական ու անձ-
նական խնամքի պարագաների, ընդհանուր դե-
ղա տնային ապրանքների, մաքրող միջոց նե րի, 
առողջապահական ապրանքների, սննդա մթերքի 
ու նպարեղենի, խմիչքների ու ընպելիքների 
հավաքում մի տեղում՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները. աճուրդային վաճառք ինտեր-
նետի միջոցով. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպա րեզում ինտերնետի 
միջոցով վաճառքի իրա կա նացման համար. 
գովազդային ծառա յու թյուններ էլեկտրոնային 
առևտրի խթան ման համար.  սպառման 
առարկաների մատակա րարման ու խթանման, 
ապրանքների ընտրման ու ներկայացման վերա-
բերյալ տեղե  կա տվություն և խորհրդա տվու-
թյուն. սպառման առարկաների ու ապրանք-
ների ապագա գնորդներին տեղակատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. տվյալ-
ների հավաքում և վերագրանցում. գովազդ-
ների հավաքում ինտերնետում որպես վեբ- 
էջեր օգտագործման համար. տեղեկագրերի 
հավա քում ինտերնետում տպագրելու համար. 
ապրանքների ու ծառայությունների գովազդի 
համար վեբ-կայքերում տարածքի տրա մադրում. 
տվյալների բազաների և տվյալների մշակ ման 
ծառայություններ. հեռախոսային ինքնա պա-
տասխանիչի և հաղորդագրությունների մշակ-
ման ծառայություններ. հեռախոսազանգերի կա-
յանների գործարկում. հեռակառավարման կա-
յան ների գործարկում. տվյալների կառավարում 
և էլեկտրոնային գույքագրում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. օն-
լայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության, 
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային տվյալների բազաների կամ 
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային 
սարքերի, սարքավորումների, լրասարքերի, 
տեսագրությունների, կոմպակտ սկավառակ-
ների, DVD-ների և CD ROM-ների վարձակալման 
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային 
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի, 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և հեռուս-
տախանութների ու վեբ-խանութների ծրագրերի 
արտադրություն. խաղերի ու մրցույթ ների կազ-
մակերպում. էլեկտրոնային հրատա րակումների 
օն-լայն տրամադրում. էլեկտրոնային գրքերի և 
ամսագրերի օն-լայն հրատարակում. տեքստերի 
հրատարակում էլեկտրոնային ֆորմատում կամ 
այլ կերպ. ձայնային և(կամ) տեսային տեղեկատվա-
կան միջոցների հրատարակում և արտադրություն. 
ցուցահանդեսների ծառայություններ. ցուցա հան-
դեսներին և ցուցահանդեսների ծառայություն-
ներին օն-լայն մուտքի տրամադրում. լրատվական 
ծրա գրերի ծառայություններ ինտերնետով հաղոր-
դելու համար. կոնֆերանսների, սեմինարների, 
սիմպոզիումների, դասընթացների ու քննար-
կումների կազմակերպում և անցկացում. օն-
լայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական կապի 
կամ համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և 
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և 
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օն-լայն 
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների 
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն-
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի 
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջոցա-
ռումների, մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների համար. էլեկտրոնային գրադարանների 
ծառայություններ էլեկտրոնային տեղեկատվու-
թյան (ներառյալ պահոցային տեղեկատվության) 
տրամադրման համար՝ էլեկտրոնային տեքստերի, 
ձայնա- և(կամ) տեսատեղեկատվության և տվյալ-
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ների, խաղերի և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրո-
նային կոնֆերանսների, դիսկուսիոն խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետից թվային երաժշտության տրամադրում 
(չբեռնվող). MP3 ինտերնետային վեբ կայքերից 
թվային երաժշտության տրամադրում (չբեռնվող). 
լուսանկարների, նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, 
ֆիլմերի, տեսագրությունների և ձայնատեսային 
ծրագրերի (բեռնվող) տրամադրում օն-լայն 
ռեժիմում կամ համակարգչային տվյալների բա-
զայից կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ- 
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ. 
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա-
մադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090708 (111) 14807
(220) 23.06.2009 (151) 09.12.2009
 (181) 23.06.2019
(730) Օրինջ Փըրսընըլ Քոմյունիքեյշնս Սերվիսիզ 

Լիմիթիդ , GB
(540) 

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

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սար-
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխանցման,  որոնման,  առբերման կամ 
ստացման համար. սարքեր և սարքավորում-
ներ ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության 
և ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխ-
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ-
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր ու սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և հե-
ռուս տատեսային հեռարձակման հաղորդող և 
ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հաղորդված 
ծրագրեր մուտքի ապահովման սարքեր. հոլո-

գրամներ. համակարգիչներ. համակարգիչնե րին 
կից սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալ-
ներ պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. հա -
մա կարգչային ծրագրեր. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք. սկավառակներ, ժա պա-
վեններ և լարեր՝ բոլորը տվյալների մագնիսկան 
կրիչներ հանդիսացող. դատարկ և նախա-
պես գրանց ված մագնիսական քարտեր. տվյալ-
ների քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քար տեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար-
կա քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, որոնք 
նախատեսված են հեռախոսների հետ օգտա-
գործման համար. CD ROM-ներ. տվյալների մագ-
նիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ. մագ-
նիսական, թվային և օպտիկական տվյալների 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ և նա-
խապես գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. հա-
մա կարգչային տվյալների բազաներից կամ ին-
տեր նետից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրո նային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառ յալ 
մոդեմ ներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, տեսա-
կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների ծառա-
յությունների մատուցման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների որոնման 
և առբերման համար. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք դեպի տվյալների բազաներ 
մուտքի ապահովման, հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների մատուցման, համակարգ չային 
ցանցերի և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների համար. համակարգչային խա-
ղերի ծրագրային արտադրանք. համակարգ չային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից տրա-
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ին տերնետային վեբ-կայքերից տրամադրվող թվա-
յին երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտերնե-

տից ստացված երաժշտության նվագարկման 

համար. MP3 նվագարկիչներ. համակարգչային 

տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից կամ 
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ինտերնետային կայքերից օն-լայն ռեժիմում տրա-

մադրվող լուսանկարներ, նկարներ, գրաֆիկա, 

ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ և ձայ-
նատեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
ար բանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դի մա դրո ղթյան լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա -
հաղոր դակցական համակարգեր և կա յանք-
ներ. հեռախոսային ցան ցերի տերմի  նալ  ներ. 
հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա հա ղոր-
դակցական ազդանշանի մուտքի, պահ ման, 
փոխակերպման և մշակման սարքեր. հե ռա -
խոսային սարքավորանք. սարքավո  րանք ֆիքս-
ված, շարժական, բջջային, բարձրա խո սով հեռա-
խոսների կամ ձայնով կառավարվող հեռա-
խոս ների համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների և ծա-
ռայությունների ցուցադրման և պատվիրման 
համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային և 
ռադիո հեռախոսային սարքեր և սարքավորում-
ներ. հեռախոսներ, շարժական հեռախոսներ և 
հեռախոսային լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապա-
րատներ. հեռախոսների և հեռախոսային լսա-
փողերի պարագաներ. հեռախոսների հետ օգտա-
գործվող ադապտերներ. հեռախոսների լից քա-
վորման սարքեր. գրասեղաններին կամ ավ տո-
մեքենաներում տեղակայված բարձրա խո սով 
սարքեր հեռախոսի ավտոմատ օգտագործման 
համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռա-
խոսային լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ 
և պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շարժա-
կան հեռախոսների և հեռախոսային սարքերի 
ու լրացուցիչ պարագաների պահման և կրման 
համար. համակարգչայնացված անձնական քար-
տուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. միկրո-
պրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. հաշվիչ 
մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ դիրքավորման 
էլեկտրոնային համակարգեր. նավարկման, 
հետևման և դիրքավորման էլեկտրոնային սար-
քեր և սարքավորումներ. հսկման սարքեր և սար-
քավորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման). 
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա վար-
ման, տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 

տեստավորման), ազդանշանման, հսկման (ստուգ-
ման) և ուսուցողական էլեկտրական սար քեր և 
գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա  օպ տիկական 
սարքեր և գործիք  ներ. տեսաֆիլմեր. ձայնատե-
սային սարքեր և սարքա վորումներ. էլեկտրո նա յին 
խա ղերի սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրա-
կան և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ 
և կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված և 
հարմարեցված են համակարգիչների, ձայնա տե-
սային սարքերի և էլեկտրոնային խաղերի սար քե րի 
ու սարքավորումների հետ օգտագործման համար. 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դա կցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա-
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղոր դա-
գրությունների հավաքման և փոխանցման, ռա-
դիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու փոփոխ-
ման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի և 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության և տե-
ղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ըն-
դու նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն հեռա-
հա ղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների միջ-
փո խանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. հեռար-
ձակ ման ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուս-
տախանութ ու վեբ-խանութ ծրագրերի հեռարձա-
կում կամ հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի 
և տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան-
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա-
ռա յություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսների ծառայություն-
ներ. տեղեկատվության (ներառյալ վեբ-էջերի), 
համակարգչային ծրագրերի և այլ տվյալների հե-
ռա հաղորդակցություն. օգտագործողներին ինտեր-
նետ մուտքի տրամադրում. ինտերնետին կամ 
տվյալների բազաներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտա գործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում (պրովայդերների ծառայություն-
ներ). էլեկտրո նային կոնֆերանսների, բանա-
վիճող խմբերի և զրուցասրահների տրա-
մադրում և գոր ծարկում. ինտերնետում թվա-
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յին երաժշտության վեբ-կայքեր մուտքի տրա-
մադրում. ինտերնետում MP3 վեբ-կայքեր 
մուտքի տրամա դրում. հեռահաղորդակցության 
միջոցով թվային երաժշտու թյան տեղ հասց-
նում. այլ օպերա տոր  ների համար դեպի հեռահա-
ղորդա կցական ենթա կառուցվածքներ մուտքի 
տրամադրում. որոնման միջոցների գործար-
կում և տրա մա դրում. հեռահաղորդակցական 
մուտքի ծառա յու թյուններ. հաղորդագրություն-
ների ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխան ցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծառայություններ. նորությունների և ընթա  -
ցիկ իրադարձությունների վերաբեր յալ տեղե-
կատվության փոխանցում. վերոհիշյալ ծառա-
յությունների տրամադրման համար օգտագործ-
վող սարքերի, սարքավորումների, տեղակայման 
սարքերի կամ մասերի վարձում, վարձույթ և 
վարձակալություն. վերոհիշյալ ծառայություն-
ների վերաբերյալ խորհրդատվություն, տեղեկա-
տվություն և խորհրդակցություն. 

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա-
զոտություններ ու նախագծում. հետազոտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. հետազո-
տական, նախագծային և զարգացման պրո-
յեկտների կառավարում. ապրանքների հետա-
զոտում, նախագծում և զարգացում. տեխնի -
կա կան հետազոտություններ. համակար գիչ-
ների, համակարգչային ծրագրերի, համա կարգ-
չային համակարգերի, համակարգչային աշխա-
տածրագրային լուծումների, տվյալների մշակման 
համակարգերի, տվյալների կառավարման, 
համա կարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակ ման համակարգերի, հաղորդակցական 
ծառայությունների, հաղորդակացական լուծում-
ների, հաղորդակցական համակարգերի և ցան-
ցային ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, 
նախագծման և զարգացման ծառայություն-
ներ. համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատային արտադրանքի ար-
դիա կանացում և նախագծում. համակարգչային 
ներ սարված ծրագրային արտադրանքի, համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման, համա-
կարգչային ծրագրերի պահպանում, արդիա-
կանացում և նախագծում. համակարգչային 
ծրագրավորում. համակարգիչների և համա-

կարգչային ցանցային միջոցների վերաբերյալ 
տեղեկատվության պատրաստում և տրա մա-
դրում. տեխնիկական խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն տեղեկատվական տեխ-
նո լո գիայի և հեռահաղորդակցության ոլոր-
տում. համակարգչային համակար  գերի և հեռա-
հաղորդակցական համակարգերի ու սարքա -
վո րումների նախագծում և զար գացում. համա-
կարգչային կառավարման ծառայություններ. 
համա կարգչային ցանցերի, հեռահաղորդա կցա-
կան ցանցերի և տվյալների փոխանցման ցան-
ցերի գործարկման ապահովում. համակարգչային 
օն-լայն ծառայություններ. օն-լայն ռեժիմում տրա-
մադրվող ծրագրավորման ծառայություններ. 
մուտքի տրամադրում դեպի էլեկտրոնային օն-
լայն ցանց տեղեկատվության որոնման և առ-
բերման համար. համակարգիչների վարձույթ. 
նախագծում, գծագրում և լիազորված գրառում, 
բոլորը ինտերնետային վեբ-էջերի հավաքման 
համար. վիրտուալ և ինտերակտիվ պատկերների 
ստեղծման ծառայություններ. տվյալների բազա-
ների, ինտրանետի և վեբ-կայքերի ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. երրորդ անձանց վեբ- 
կայ քերի տեղակայում. համակարգչային ծրա գրա-
յին արտա դրանքի տեղակայում և պահպանում. 
համակարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. համակարգչային հայտա-
րարությունների և հաղորդագրություն ների 
տախտակներ և համակարգչային ցանցեր մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ պրո վայ դեր-
ների (ISP) ծառայություններ. գրանցված դո-
մեն անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժական 
հեռախոսների միջոցով տրամադրվող տեքստերի, 
պատկերների և երաժշտության գրանցման համար 
վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետի միջո-
ցով օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկա-
տվա կան և խորհրդատվական ծառայություն-
ներ. եղանակի կանխատեսում. եղանակի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. ինտերյերի նա-
խա  գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա-
յությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090709 (111) 14808
(220) 23.06.2009 (151) 09.12.2009
 (181) 23.06.2019
(730) Օրինջ Փըրսընըլ Քոմյունիքեյշնս Սերվիսիզ 

Լիմիթիդ , GB
(540) 

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

ղոր դա կցական և հեռահաղորդակցական սար -
քեր և սարքավորումներ. հաղորդա կցա կան և 
հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա վո-
րում ներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր 
և սարքավորումներ, բոլորը նախատես ված 
տվյալ ների մշակման, գրանցման, պահման, փո-
խանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց-
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ ձայ-
նի, պատկերների, տեղեկատվության և ծած-
կագրված տվյալների գրանցման, փոխանցման, 
ուժեղացման կամ վերարտադրման համար. 
խցիկ ներ. լուսանկարչական սարքեր, գործիք-
ներ և սարքավորանք. պատկերի մշակման 
սար  քեր, գործիքներ և սարքավորանք. հեռուս-
տատեսային և ռադիոսարքեր ու սարքա վո րում-
ներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուս տա-
տեսային հեռարձակման հաղորդող և ընդունող 
սարքեր. հեռարձակված կամ հաղորդված ծրա-
գրեր մուտքի ապահովման սարքեր. հոլո գրամ-
ներ. համակարգիչներ. համակարգիչներին կից 
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. համա-
կարգչային ծրագրեր. համակարգչային ծրա գրա-
յին ար տադրանք. սկավառակներ, ժապավեն-
ներ և լարեր՝ բոլորը տվյալների մագնիսկան 
կրիչներ հանդիսացող. դատարկ և նախա-
պես գրանց  ված մագնիսական քարտեր. տվյալ-
ների քարտեր. հիշողության քարտեր. բա նա-
կան քար տեր. միկրոպրոցեսորներ պարու նակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քար-
տեր. նույնականացման էլեկտրոնային քար  տեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար-
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, որոնք 
նախատեսված են հեռախոսների հետ օգտա-
գործման համար. CD ROM-ներ. տվյալների մագ-
նիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ. 

մագնիսական, թվային և օպտիկական տվյալների 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ և 
նախապես գրանցված). ինտերնետից տրամա-
դրվող համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտեր նետից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք և 
հեռա հաղորդակցական սարքեր (ներառյալ մո-
դեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցե-
րին և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրա-
յին արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, տե-
սա կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների ծա ռայ-
ությունների մատուցման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների որոնման և 
առբերման համար. համակարգչային ծրագրա-
յին արտադրանք դեպի տվյալների բազաներ 
մուտքի ապահովման, հեռահաղորդակցական 
ծա ռայությունների մատուցման, համակարգչա յին 
ցանցերի և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների համար. համակարգչային խա-
ղերի ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից տրա-
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ-կայքերից տրամադրվող թվա-
յին երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտերնե-
տից ստացված երաժշտության նվագարկման 
համար. MP3 նվագարկիչներ. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից կամ 
ինտերնետային կայքերից օնլայն ռեժիմում 
տրամադրվող լուսանկարներ, նկարներ, գրաֆի-
կա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ և 
ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային 
ծրա գրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սար-
քեր. հեռահաղորդակցության և հեռարձակ ման 
արբան յակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմա դրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռահա-
ղորդակցական համակարգեր և կա յանք-
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի նալ ներ. 
հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռահա-
ղորդակացական ազդանշանի մուտքի, պահ-
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. հե-
ռա խոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
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ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռա խոսների կամ ձայնով կառավարվող հեռա-
խոսների համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների և 
ծառայությունների ցուցադրման և պատվիր-
ման համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային 
և ռադիո հեռախոսային սարքեր և սարքավո-
րում ներ. հեռախոսներ, շարժական հեռախոս-
ներ և հեռախոսային լսափողեր. ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. հեռախոսների և հեռախոսային 
լսափողերի պարագաներ. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին կամ 
ավտո մեքենաներում տեղակայված բարձրախո-
սով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ օգտագործ-
ման համար. ավտոմեքենաներում տեղա-
դրվող հեռախոսային լսափողերի հենարան ներ. 
պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ նախա-
տեսված շարժական հեռախոսների և հեռա-
խո սային սարքերի ու լրացուցիչ պարագա ներ 
պահման և կրման համար. համակարգչայնաց-
ված անձնական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. 
մարտկոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնա շա րեր. 
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. նա-
վարկման, հետևման և դիրքավորման էլեկտրո-
նային սարքեր և սարքավորումներ. հսկման սար-
քեր և սարքավորումներ (բացառությամբ in-vivo 
հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. 
կա ռավարման, տեստավորման (բացառությամբ 
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրա կան 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա-
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. տե սա-
ֆիլ մեր. ձայնատեսային սարքեր և սարքա-

վորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր և 

սար քավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 

որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 

համա կարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. վերո-
հիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դա կցություն. հեռախոսների, շարժական հե-
ռախոս ների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղոր-
դագրությունների հավաքման և փոխանցման, 
ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու փո-

փոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի 
և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության և տե-
ղե կատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և 
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների միջ-
փոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. հեռար-
ձակման ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստա-
խանութ ու վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում 
կամ հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և 
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան-
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրությունների 
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսների ծառայու թյուն-
ներ. տեղեկատվության (ներառյալ վեբ-էջերի), 
համակարգչային ծրագրերի և այլ տվյալների 
հե ռահաղորդակցություն. օգտագործողներին 
ինտերնետ մուտքի տրամադրում. ինտերնետին կամ 
տվյալների բազաներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում (պրովայդերների ծառայություն-
ներ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բա-
նավիճող խմբերի և զրուցասրահ ների տրա-
մադրում և գործարկում. ինտերնետում թվա-
յին երաժշտության վեբ-կայքեր մուտքի տրա-
մադրում. ինտերնե տում MP3 վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջո-
ցով թվային երա ժշտու թյան տեղ հասցնում. 
այլ օպերատոր ներին հեռահաղորդակցական 
ենթա կառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծա-
ռա յություններ. հաղորդագրությունների ու 
պատ կերների համակարգչայնացված փոխ-
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի մի-
ջոցով. նորությունների գործակալություն ների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ տե ղե-
կա տվության փոխանցում. վերոհիշյալ ծառա-
յու թյունների տրամադրման համար օգտագործ-
վող սարքերի, սարքավորումների, տեղակայ-
ման սարքերի կամ մասերի վարձում, վարձույթ և 
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վար ձակալություն. վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, տեղեկա-
տվություն և խորհրդակցություն. 

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և դրանց վերաբերյալ հետա-
զոտություններ ու նախագծում. հետազոտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. հետա-
զոտական, նախագծային և զարգացման պրո-
յեկտ ների կառավարում. ապրանքների հետա-
զոտում, նախագծում և զարգացում. տեխնի-
կա կան հետազոտություններ. համակար գիչ-
ների, համակարգչային ծրագրերի, հա մա կարգ-
չային համակարգերի, համակարգ չային աշխա-
տա ծրագրային լուծումների, տվյալների մշակման 
համակարգերի, տվյալների կառավար ման, հա-

մա  կարգչայնացված տեղեկատվու  թյան մշակ-
ման համակարգերի, հաղորդակցական ծառա-
յությունների, հաղորդակցական լուծում ների, 
հաղորդակցական համակարգերի և ցանցային 
ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, նախա-
գծման և զարգացման ծառայություններ. հա մա-
կարգչային ծառայություններ. համակարգչային 
ապա րատային արտադրանքի արդիականա  ցում 
և նախագծում. համակարգչային ներսարված 
ծրա գրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրա գրային ապահովման, համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համակարգիչների և համակարգչային ցան-
ցային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան պատրաստում և տրամադրում. տեխնի-
կա  կան խորհրդատվություն և խորհրդա կցու-
թյուն տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և հեռա-
հաղորդակցության ոլորտում. համա կարգչային 
համակարգերի և հեռա հաղորդակցական համա-
կարգերի ու սարքա վորումների նախագծում և 
զարգացում. համակարգ չային կառավարման 
ծա ռայություններ. համակարգչային ցանցերի, 
հեռահաղորդակցական ցանցերի և տվյալների 
փոխանցման ցանցերի գործարկման ապահո-
վում. համակարգչային օն-լայն ծառայություններ. 
օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման 
ծառայություններ. մուտքի տրամադրում դեպի 
էլեկտրոնային օն-լայն ցանց տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. նախագծում, գծագրում և լիազորված 
գրառում՝ բոլորը ինտերնետային վեբ-էջերի հա-
վաքման համար. վիրտուալ և ինտերակտիվ 

պատկերների ստեղծման ծառայություններ. 
տվյալ ների բազաների, ինտրանետի և վեբ-կայ-
քերի ստեղծում, գործարկում և պահպանում. եր-
րորդ անձանց վեբ-կայքերի տեղակայում. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանքի տեղա կա յում 
և պահպանում. դեպի համակարգչային տվյալների 
բազաներ մուտքի ժամանակի վար ձույթ. դեպի 
համակարգչային հայտարարությունների և հաղոր-
դագրությունների տախտակներ և համա կարգչային 
ցանցեր մուտքի ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ 
պրովայդերների (ISP) ծառայություններ. գրանցված 
դոմեն անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժական 
հեռախոսների միջոցով տրամադրվող տեքս տերի, 
պատկերների և երաժշտության գրանցման համար 
վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով 
օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվա-
կան և խորհրդատվական ծառայություններ. եղա-
նակի կանխատեսում. եղանակի մասին տեղե-
կատվության տրամադրում. ինտերյերի նախա-
գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա-
յու թյունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090751 (111) 14809
(220) 03.07.2009 (151) 09.12.2009
 (181) 03.07.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է սև, արծաթագույն, 
մոխրագույն և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, մշակված և չմշակված 

ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090752 (111) 14810
(220) 03.07.2009 (151) 09.12.2009
 (181) 03.07.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սև, երկնագույն, 
կա պույտ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, մշակված և չմշակված 

ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090753 (111) 14811
(220) 03.07.2009 (151) 09.12.2009
 (181) 03.07.2019

(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(526) Բացի “WINSTON XS” գրառումից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանոիթյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, արծաթագույն, 
մոխրագույն և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, մշակված և չմշակված 

ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090754 (111) 14812
(220) 03.07.2009 (151) 09.12.2009
 (181) 03.07.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(526) Բացի “WINSTON XS” գրառումից մնա ցած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, երկնագույն, 
կապույտ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, մշակված և չմշակված 

ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090265 (111) 14813
(220) 12.03.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 12.03.2019
(730) “Աշտարակ-կաթ” ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ագարակ, AM
(540) 

(526) Բացի “ԱՇՏԱՐԱԿ ԿԱԹ” և “ASHTARAK 
DAIRY” անվանումից մնացած բոլոր գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մուգ կա-
պույտ, ոսկեգույն և սպիտակ գունային հա-
մակ ցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. պանիր։ 

____________________

(210) 20090491 (111) 14814
(220) 29.04.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 29.04.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Հայկի Մխի-

թարյան, Երևան, Կարապետ Ուլնեցու 30, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ 

(ժավել), հեղուկ օճառ։ 
____________________
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(210) 20090579 (111) 14815
(220) 21.05.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 21.05.2019
(730) “Վալենսիա” ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան 

պող. 40, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 31. թարմ բանջարեղեն և միրգ.
դաս 32. ջուր, հյութ.
դաս 33. օղի: 

____________________

(210) 20090599 (111) 14816
(220) 27.05.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 27.05.2019
(730) “Մուլտի ակվամարին” ՍՊԸ, Երևան, Թու-

մանյան 21, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։ 
____________________

(210) 20090625 (111) 14817
(220) 05.06.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 05.06.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(526) “CHOCOLATE TRUFFES” գրառումն ինքն-

ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շա գա-

նա կագույն, կաթնագույն, դեղին, կար միր, 

կապույտ, սպիտակ և սև գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք, մաս-

նավորապես՝ կոնֆետներ, շոկոլադ, տրյու ֆելներ, 

վաֆլիներ տրյուֆելի համով, պաղպաղակ, ալ-

րային արտադրանք տրյուֆելի համով, քաղցրա-

բլիթներ:

____________________

(210) 20090702 (111) 14818

(220) 23.06.2009 (151) 11.12.2009

 (181) 23.06.2019

(730) “Ագնեսա” Արտադրական Կոոպերատիվ, 
Երևան, Հասմիկի փողոց 13, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է թանաքագույն կա-

պույտ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-
սերում.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
____________________

(210) 20090787 (111) 14819

(220) 10.07.2009 (151) 11.12.2009

 (181) 10.07.2019
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(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
ք.Բյուրեղավան, Կոտայքի փող., 1ա, AM

(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 32. գազավորված և ոչ գազավորված 

բնական հանքային ջուր, գազավորված և ոչ գա-
զավորված բուժիչ բնական հանքային ջուր։ 

____________________

(210) 20090789 (111) 14820
(220) 10.07.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 10.07.2019
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 

ք.Բյուրեղավան, Կոտայքի փող., 1ա, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 32. շշալցված բնական աղբյուրի ջուր՝ 

գազավորված և ոչ գազավորված, շշալցված 

բնա կան հանքային ջուր՝ գազավորված և ոչ գա-

զավորված, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։ 

____________________

(210) 20090828 (111) 14821

(220) 17.07.2009 (151) 11.12.2009

 (181) 17.07.2019

(730) “Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկա” ԲԲԸ, 

Երևան, Շիրակի 45, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, 
կապույտ, սև և սպիտակ գունային հա մակ-
ցությամբ:

(511) (510)
դաս 29. ձու։ 

____________________

(210) 20090963 (111) 14822
(220) 10.08.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 10.08.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(526) «ԱՐՓԻ», «ԱՐՓԻ» (ռուս.) և «ARPI» անվանումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա-
նակագույն, կարմրաշագանակագույն, բաց և 
մուգ կանաչ, երկնագույն, բաց թանաքա գույն, 
ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի և գինու)։
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  5626  09.11.2019          Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

  5627  09.11.2019          Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

   5652  16.12.2019                Դելֆի Թեքնոլըջիզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

   5721  03.12.2019                Քորնինգ Ինքորփորեյթիդ,  Նյու Յորքի նահանգ, US

   5722  16.12.2019                Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   5765   08.06.2020                “Ինտերնեյշնլ լեգալ քոնսալթինգ” ՍՊԸ, 

                                                            Երևան, Սայաթ-Նովա 19, թիվ 200, AM

   5894  30.11.2019                 Էվյափ Սաբուն Յաղ Գլիսերին Սանայի վե Թիքարեթ Անոնիմ

                                                            Շիրքեթի, TR

   5895  30.11.2019                 Էվյափ Սաբուն Յաղ Գլիսերին Սանայի վե Թիքարեթ Անոնիմ

               Շիրքեթի, TR

   6073  10.03.2020                 Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

   6410              30.12.2019                 Ջեներալ Իլեքթրիք Քամփնի, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01C 7/08 2345 A

A61B 3/02 2346 A

G01N 33/48 2347 A

G02B 23/02 2348 A

G02B 26/08 2348 A

H01H 1/00 2349 A

H01H 51/00 2349 A

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

A01G 9/20       180 U
A41D 19/00      181 U
A41D 19/015    181 U

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61B 6/14      182 U

A63F 3/02       183 U

E05B 45/00     184 U

F03D 5/00      185 U

G01J 1/04      182 U

G03B 21/00     186 U

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

ԱՆՄԴ

МКПО

09-03          221 S
14-02          222 S
21-03          223 S
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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  917

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  8472, 9281, 9282

73 (1) Զիջող   Հովսեփ Այդինյան

Երևան, Ավան Առինջ 2/7, բն. 29, AM

73 (2) Ստացող  «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ

 Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           26.11.2009
____________________

Գրանցում No  918

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 9599

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 
ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող   Ամալիա Հրաչիկի Ռոմանովա

ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6 շենք, 18 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           01.12.2009
____________________

Գրանցում No 919

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10521

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 
ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող   Ամալիա Հրաչիկի Ռոմանովա

ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6 շենք, 18 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          01.12.2009
____________________

Գրանցում No  920

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10821

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 
ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող   Ամալիա Հրաչիկի Ռոմանովա

ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6 շենք, 18 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           02.12.2009
____________________

Գրանցում No  921

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 9430

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 
ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող   Ամալիա Հրաչիկի Ռոմանովա

ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6 շենք, 18 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 02.12.2009
____________________
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Գրանցում No 922

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10532

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 

ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող   Ամալիա Հրաչիկի Ռոմանովա

ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6 շենք, 18 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          02.12.2009
____________________

Գրանցում No 923

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8918

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 

ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող   Ամալիա Հրաչիկի Ռոմանովա

ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6 շենք, 18 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           02.12.2009

____________________

Գրանցում No 924

 Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10886

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 
ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող    Ամալիա Հրաչիկի Ռոմանովա

ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6 շենք, 18 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          02.12.2009
____________________

Գրանցում No  925

 Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10878

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 
ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող  Ամալիա Հրաչիկի Ռոմանովա

ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6 շենք, 18 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           02.12.2009
____________________

Գրանցում No  926

 Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  9477

73 (1) Զիջող «Ցուրտավ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հալաբյան 29-19, AM

73 (2) Ստացող   «Արսորտա–Ալկո» ՍՊԸ

ք. Երևան, Կոմիտասի 56, բն. 103, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           02.12.2009

____________________

Գրանցում No  927

 Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 14716

73 (1) Զիջող Դայելի Էրմաննո

Ermanno Daelli, Via di Tizzano, 255 50012 Bagno 
a Ripoli-FI 

73 (2) Ստացող   Կարլոտտա Ս.Ռ.Լ.

CARLOTTA S.R.L., Viale Michelangelo, 74-50125 
Firenze, Italy, IT

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 14.12.2009
____________________
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Գրանցում No      928

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8788

73 (1) Զիջող   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու 

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVET-
STVENNOSTJU 
“SLAVYANSKAYA”, 432045, g. Ulyanovsk, ul. 
Promyshlennaya, d. 53B., RU

73 (2) Ստացող    Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտ-
վետ ստվեննոստյու ,“Սլավյանսկայա կոլեկցիյա”

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVET-
STVENNOSTYU 
“SLAVYANSKAYA KOLLEKTSIYA”, 432045, g. 
Ulyanovsk, Moskovskoe shosse, d.6, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           14.12.2009

____________________

Գրանցում No  929

 Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No   4928, 4929

73 (1) Լիցենզատու  Էկոֆարմ Փեթընթ Մենիջ-
մընթ ԱԳ

ECOPHARM PATENT MANAGEMENT AG, 

Haldenstrasse 5, Baar, CH-6342, Switzerland, CH

73 (2) Լիցենզառու   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ                   

Օտվետստվեննոստյու «Նաուչնո-տեխնոլո գի-

չեսկայա ֆարմացևտիչեսկայա ֆիրմա 

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVET-
STVENNOSTYU 
NAUCHNO-TEKHNOLOGICHESKAYA FAR-
MATSEVTICHESKAYA FIRMA “POLISAN”, Rossia, 
192102, Sankt-Peterburg, ul. Salova, d. 72, kor. 2, 
lit. A, RU

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       10.12.2018

Գործողության տարածքը      Հայաստանի  

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 15.12.2009
____________________

Գրանցում No 930

 Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No   IR 481346, 707248, 607170

73 (1) Լիցենզատու   Քրաֆթ Ֆուդս Ֆրանս Ինթե-
լեքթյուըլ Փրոփերթի Ս.Ա.Ս.

KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY 
S.A.S., 13 avenue Morane Saulnier, 78140 Velizy 
Villacoublay, France, FR

73 (2) Լիցենզառու   ՕՕՕ “Քրաֆթ Ֆուդզ Ռուս”

ՕՕՕ “KRAFT FOODS RUS”, 10 Frants Stolwerk str., 
Pokrov, Petushinsky Region, Vladimir Area, 601123, 
Russian 

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       անժամկետ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           18.12.2009
____________________
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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 

  505       13.06.2009

1579       04.06.2009

1583       25.06.2009

1584       25.06.2009

1730       20.05.2009

1936 26.06.2009

2046 06.06.2009

2087 25.06.2009

2183 17.06.2009

2205 09.06.2009

2235 17.06.2009

2239 02.06.2009

2240 17.06.2009

2241 06.06.2009

2285 25.06.2009

Արտոնագրի

համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ  
 ապրանքային նշանների գրանցման գործողության 

վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

  5239    14.12.2009

14267      24.12.2009

14297      24.12.2009

  7798    30.10.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



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

42 дата представления заявки для всеобщего ознакомления

45 дата публикации сведений օ 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
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(51) (2009)  (11) 2345 (13) A
A01C 7/08

(21) AM20090050 (22) 05.05.2009
(45) 25.01.2010
(71) Самвел Саакян (AM)
(72) Самвел Саакян (AM)
(73) Самвел Саакян, 0010, Ереван, Юсисаин пр. 
10, кв.12 (AM)
(54) Универсальная сеялка для разбросного 
посева
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст-
венному машиностроению, в частности к ма-
шинам для посева полбы и других  зерновых 
культур, имеющим широкое применение в сельско-
хозяйственной промышленности.

Сеялка содер жит бункер, на дне которого в его 
выходной части размещен высевающий аппарат, 
под которым раз мещена  наклонная платформа с 
канавками. К рамке сеялки прикреплено водило, 
выполненное в виде четырехзвенного механизма,  
к которому присоединены сошник, каток для 
поддержания его постоянной глубины и регулятор 
его положения.

Обеспечиваются равномерность разброса 
семян на поле и благоприятные условия режима 
влагопоглощения посевной  площади, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2346 (13) A
A61B 3/02

(21) AM20080208 (22) 18.11.2008
(45) 01.12.2008
(71) Азат Минасян (AM)
(72) Азат Минасян (AM)
(73) Азат Минасян, 0014, Ереван, Мамиконянц 
38, кв. 38 (AM)
(54) Устройство измерения прозрачности про-
зрачных сред глаза
(57) Устройство содержит основание, вертикальную 
планку, прикрепленной к основанию. К планке 
прикреплен вертикальный  щиток. На щитке с 
возможностью перемещения установлены два 
окна оптотипов.

Расширяются возможности диагностирования 
глазных болезней, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2347 (13) A
G01N 33/48

(21) AM20090059 (22) 29.05.2009
(45) 25.01.2010
(71) Институт молекулярной биологии НАН РА, госу -
дарственная некоммерческая организация (AM)
(72) Анна Бояджян (AM), Арен Хоецян (AM), Арсен 
Аракелян (AM)
(73) Институт молекулярной биологии НАН РА, 
государственная некоммерческая организация, 
0014, Ереван, Асратян 7  (AM)
(54) Способ диагностики шизофрении
(57) Изобретение относится к области медицины, в 
частности, к способам молекулярной диагностики 
и может быть использовано для диагностики 
щизофрении.

Производят анализ биомаркеров заболевания, 
причем в качестве биомаркеров заболевания 
исследуют белки сыворотки крови.

Повышается эффективность диагностики.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2348 (13) A 

G02B 26/08

G02B 23/02

(21) AM20080161 (22) 23.09.2008

(45) 01.12.2008

(71) Грагат Мурадян (AM), Армине Мурадян (AM)

(72) Грагат Мурадян (AM), Армине Мурадян (AM)

(73) Грагат Мурадян, 2008, Ванадзор, Рустави 7, 

кв. 25 (AM), Армине Мурадян, 2008, Ванадзор, 

Рустави 7, кв. 25 (AM)

(54) Зрительная труба электронного тахео метра

(57) Изобретение относится к зрительным трубам 

оптических приборов, которые имеют под виж-

ные элементы для изменения  направления 

светового луча, в частности – к зрительной трубе 

электронного тахеометра с зеркальным при-

способлением, и  может быть использовано в 
гидротехническом, транспортном, индустриальном 
и гражданском строительстве для  определения 
высоты точки от уровня Земли или любого 
уровня.  

Сведения о выданных патентах
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Труба снабжена насадкой, имеющей двух-
стороннее поворотное зеркало, сопряженное с 
объективом через кольцо. Кольцо  насадки имеет 
ушки и ось, проходящая через них. Зеркало 
содержит подложку, которая прикреплена к 
оси. Ушки кольца и  концы оси находятся во 
фрикционной связи посредством пружин и гаек.  

Повышается точность определения высоты 
точки от уровня Земли или любого уровня, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2349 (13) A 
H01H 1/00
H01H 51/00

(21) AM20090051 (22) 08.05.2009
(45) 25.01.2010
(71) Андраник Оганесян (AM), Арег Григорян (AM), 
Валерий Саркисян (AM)

(72) Андраник Оганесян (AM), Арег Григорян (AM), 
Валерий Саркисян (AM)
(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-я линия. 
Саритаг, 36 (AM), Арег Григорян, 0012, Ереван, 
ул. Комитаса 34, кв. 20 (AM), Валерий Саркисян, 
0040, Ереван, Ачарян 20, кв.416 (AM)
(54) Герконовое реле
(57) Изобретение относится к электромагнитным 
реле, в частности к герконовым и может быть 
использовано при  конструировании и изготовлении 
реле с асимметричными герконами. 

Герконовое реле содержит обмотку управ-
ления и установленный в ней асимметричный 
геркон. Продольное сечение  обмотки управления 
трапециевидное, а рабочий воздушный зазор 
асимметричного геркона расположен ближе к 
большому  основанию трапеции.

Повышается чувствительность реле с асимме-
тричным герконом, 1ил.

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 180 (13) U
A01G 9/20

(21) AM20090122U (22) 13.10.2009
(45) 25.01.2010
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Овик Гишян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Рама
(57) Полезная модель относится к сельскому 
хозяйству и может быть использована в качестве 
рамы для теплиц и парников.

Рама состоит из дугообразных и симмет-
ричных двух частей. Каждая часть состоит из 
телескопических дугообразных отрезков. Верхние 
концы двух частей прикреплены друг к другу с 
помощью гайки, а нижние концы - с помощью 
болтов и гаек к основанию теплицы.

Облегчаются транспортировка и склади-
рование рамы, упрощаются монтажные и 
демонтажные работы, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 181 (13) U 
A41D 19/00
A41D 19/015

(21) AM20090104U (22) 21.08.2009
(45) 25.01.2010
(71) Сусанна Оганян (AM)
(72) Сусанна Оганян (AM)
(73) Сусанна Оганян, 0010, Ереван,Туманян 11а, 
кв.56 (AM)
(54) Резиновые перчатки
(57) Полезная модель относится к  области удовлет-
ворения жизненных потребностей чело века, в 
частности к резиновым защитным перчаткам.

Перчатка имеет лицевую и ладонную части 
и направленность большого пальца к ладонной 
части. 

Кончики пальцев лицевых частей  и ладонные 
части перчатки как с ее внешней, так и внутренней 
стороны текстурированы.

Повышается надежность сцепления, 2 ил.
_____________________

(51) (2009)  (11) 182 (13) U 
A61B 6/14
G01J 1/04

(21) AM20090054U (22) 14.05.2009
(45) 25.01.2010
(71) Карен Каракян (AM)
(72) Карен Каракян (AM), Баграт Лалаян (AM), 
Карен Лалаян (AM), Микаел Тунян (AM)
(73) Карен Каракян, 0064, Ереван, А. Бабаджанян 
67, кв. 6 (AM)
(54) Система для определения оптической 
плот ности рентгенограмм костной ткани
(57) Изобретение относится к стоматологии, в 
частности к определению оптической плотности 
различных участков рентгенограмм челюстно-
лицевой части костной ткани.

В процессе работы системы свет от источ-
ника проходит через линзы и установленную на 
предметном столике рентгеновскую пленку в 
объектив, после чего изображение проецируется 
на экране. Поверхность экрана имеет вид таб-
личной координатной системы.

При помощи датчика записывающего уст-
ройства, перемещающегося по экрану, из меряется 
степень количества света, кото рый, проходя 
через исследуемый участок рент генограммы, 
проецируется на отмеченной клет ке.

Повышаются достоверность и надежность 
количественных и качественных данных о сос-
тоянии челюстно-лицевой части костной ткани, 
упрощается способ оценки костной деми нера-
лизации, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 183 (13) U
A63F 3/02

(21) AM20090118U (22) 29.09.2009
(45) 25.01.2010
(71) Сероп Авакян (AM)
(72) Сероп Авакян (AM)
(73) Сероп Авакян, 0070, Ереван, Каджазнуни 
14, кв. 52 (AM)
(54) Шахматы
(57) Полезная модель относится к настольным 
играм.

На одной шахматной доске последовательно 
расположены разделенные друг от друга два 
или более аналогичных игровых поля. Каждое 
игровое поле имеет 64 (8х8) чередующиеся 
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черные и белые клетки и два набора шахматных 
фигур. На доске одновременно могут играть 4, 6, 
8 и более шахматистов для ведения командных 
соревнований. 

Расширяются игровые возможности, повы-
шается занимательность игры, 2 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 184 (13) U
E05B 45/00

(21) AM20090098U (22) 06.08.2009
(45) 25.01.2010
(71) Рубик Будагян (AM)
(72) Рубик Будагян (AM)
(73) Рубик Будагян, 0039, Ереван. Багратуняц пр. 
22/2. кв.1 (AM)
(54) Цилиндрический механизм замка
(57) Цилиндрический механизм замка содер-
жит корпус с цилиндрической выемкой и уста-
нов ленный в выемке цилиндр с возможностью 
вращения. Цилиндр имеет боковой выступ, взаи-
модействующий с засовом и продольный паз для 
ключа. По крайней мере на одной стороне паза 
имеются цилиндрические отверстия, в которых 
размещены подпружиненные штифты различной 
длины, взаимодействующие с ключом и имеющие 
соответствующий ему профиль, а цилиндр имеет 
возможность вращения вокруг собственной оси. 
В первом цилиндрическом отверстии размещен 
взаимодействующий с ключом подпружиненный 
микровыключатель, который электрически связан 
с системой сигнализации.

Создан цилиндрический механизм замка с 
возможностью подключения к системе сигна-
лизации, 1ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 185 (13) U
F03D 5/00

(21) AM20090103U (22) 21.08.2009
(45) 25.01.2010
(71) Ерванд Сеферян (AM), Грант Сеферян (AM)
(72) Ерванд Сеферян (AM), Грант Сеферян (AM)
(73) Ерванд Сеферян, 0061, Ереван, Фрунзе 18, 
кв.59 (AM), Грант Сеферян, 0061, Ереван, Фрунзе 
18, кв.59 (AM)
(54) Самоуправляемая инерционная система
(57) Полезная модель относится к ветроэнергетике, 
в частности к инерционным системам, исполь-
зуемым в ветродвигателях.

Система состоит из вертикального вала, к 
которому прикреплен преобразователь энергии 
ветра, к нижней части которого прикреплены 
каретки, имеющие возможность вращаться по 
кольцеобразной направляющей. Вокруг вер-
тикального вала распределены радиальные направ-
ляющие, при этом прикрепленные к валу концы 
радиальных направляющих расположены ниже, 
чем другие концы. Радиальные направляющие 
выполнены в виде труб, в которых с возможностью 
свободного перемещения расположены сфе ри-
ческие грузики.

Повышается кпд инерционной системы и 
упрощается её конструкция, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 186 (13) U
G03B 21/00

(21) AM20090086U (22) 07.07.2009
(45) 25.01.2010
(71) Артем Мартиросян (AM), Ваге Арутюнян (AM)
(72) Артем Мартиросян (AM), Ваге Арутюнян (AM)
(73) Артем Мартиросян, 0033, Ереван, Ерзнкян 
1, кв. 9 (AM), Ваге Арутюнян, 0022, Ереван, округ 
Аван-Ариндж, 1-ий микрорайон 2/10, кв. 68 (AM)
(54) Устройство представления информации
(57) Полезная модель относится к устройствам 
представления информации, в частности к 
проек ционным устройствам, предназначенным 
для переноски, и может быть использована для 
динамического представления информации 
в процессе лекций, презентаций, проведения 
рекламных мероприятий и др.

Устройство представления информации 
содержит заключенный в корпусе с выходным 
отверстием проекционный аппарат, источник 
питания проекционного аппарата и приспособление 
для переноски проекционного аппарата, который 
имеет кожух, закрывающий, по крайней мере, две 
стороны корпуса, и, по крайней мере, один съемный 
элемент крепления с возможностью его установки 
на вертикально ориентированной опоре. Источник 
питания расположен за приспособлением для 
переноски проекционного аппарата, спереди 
которого с вертикальной направленностью распо-
ложен корпус проекционного аппарата. Над 
выходным отверстием корпуса размещено зеркало 
с поворотным механизмом. Устройство снабжено, 
по крайней мере, одним громкоговорителем и 
может иметь также микрофон.

Расширяются возможности использования, 
улучшаются потребительские свойства, 1 ил.

_____________________
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 №      1ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-03 (11) 221 (13) S
(21) 20090032 (22) 14.10.2009
(71) “Манчо Груп” ООО (AM)
(72) Алексан Мосоян (AM)
(73) “Манчо Груп” ООО (AM)
(74)  З. Манукян
(54) Коробка для рахат-лукума (5 вариантов)
(55)*

_____________________

(51) 14-02 (11) 222 (13) S

(21) 20090030 (22) 30.09.2009

(31) 2009-012409   (32) 02.06.2009   (33) JP

(71) Сони Комьютер Интертеймант Инк., (JP)
(72) Согабе Такаши (JP)

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(73) Сони Компютер Энтертейнмент Инк. (JP)
(74)  Р. Давтян
(54) Арифметический блок управления 
(55)*

_____________________

(51) 21-03 (11) 223 (13) S
(21) 20090020 (22) 17.06.2009
(71) “Фул Хауз” ООО, Ереван, Московян 31, 
кв. 24 (AM)
(72) А. В. Оганесян (AM), А. К. Оганесян (AM)
(73) “Фул Хауз” ООО, Ереван, Московян 31, 
кв. 24 (AM)
(54) Игровые автоматы (3 варианта)
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

*	Նշված	երկիրը	գոյություն	չունի
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