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

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

(51) 2016.01 (11) 3033 (13) A
A45F3/00
A47G19/00
A47J27/00

(21) AM20160033 (22) 14.04.2016
(72) Վիգեն Սանահյան (AM) 
(73) Վիգեն Սանահյան (AM) 
(54) Հեղուկի տաքացման և սառեցման բազմա-
ֆունկցիոնալ անոթ
(57) Գյուտը վերաբերում է հեղուկի տաքացման 
և սառեցման անոթներին, մասնավորապես՝ 
ըմպելիքների տաքացման և սառեցման 
բազմաֆունկցիոնալ սարքերին, որոնք 
կառավարվում են սմարթֆոններից հատուկ 
ծրագրերի միջոցով։

Հեղուկի տաքացման և սառեցման 
բազմաֆունկցիոնալ անոթն ունի կափարիչով 
գլանաձև իրան, որի մեջ տեղադրված 
է բաժակ, բաժակի հատակի տակ 
հաջորդաբար տեղադրված են Պելտյեի տարրի 
տեսքով ջերմաէլեկտրական հովացուցիչ, 
ջերմափոխանակիչ և օդափոխիչ: Իրանի 
ներքևի մասում՝ ջերմափոխանակիչի և 
օդափոխիչի մակարդակի վրա կատարված են 
օդափոխման անցքեր: Իրանի և բաժակի միջև 
տեղադրված է առնվազն մեկ էլեկտրակուտակիչ: 
Օդափոխիչի տակ տեղադրված է կառավարման 
և կարգավորման էլեկտրոնային բլոկ, որը 
համապատասխան հարակցիչների միջոցով 
միացված է կուտակիչին, Պելտյեի տարրին, 
ջերմաստիճանի տվիչին և օդափոխիչին: Իրանի 
վրա տեղադրված են կուտակիչի և հեռախոսի 
լիցքավորման համար հարակցիչներ, որոնք 
նույնպես միացված են էլեկտրոնային բլոկին: 

Ընդլայնվում են անոթի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները և բարձրանում է 
օգտագործման հարմարավետությունը, 2 նկ.:
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3034 (13) A
G21F9/00

(21) AM20160006 (22) 19.03.2014

(85) 01.02.2016
(86) PCT/RU2014/000169, 19.03.2014
(87) WO 2015/016741, 05.02.2015
(31) 2013135672,  (32) 31.07.2013,  (33) RU
(72) Գեորգի Իլյիչ Տոշինսկի (RU) 
(73) «Ակմե էնջիներինգ» Ջոյնթ Սթոք Քամփնի (RU) 
(54) Օգտագործած միջուկային վառելիքի 
երկարատև պահպանման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է միջուկային 
տեխնիկային, մասնավորապես` միջուկային 
ռեակտորների օգտագործած միջուկային 
վառելիքի երկարատև պահպանման 
եղանակներին:

Միջուկային ռեակտորի ջերմանջատող 
հավաքվածքը տեղավորում են պողպատյա 
պահատուփում և պահատուփը հերմե-
տիկացնում են կափարիչով: Պողպատյա 
պահատուփում նախապես տեղադրում են 
նյութ, որը քիմիապես իներտ է օգտագործած 
ջերմանջատող հավաքվածքի ջերմանջատող 
տարրերի պատյանի նյութի, պահատուփի իրանի 
նյութի, օդի և ջրի նկատմամբ: Պողպատյա 
պահատուփը տեղակայում են տաքացնող 
սարքի մեջ, պողպատյա պահատուփը նրա 
մեջ տեղադրված նյութի հետ տաքացնում են 
մինչև նշված նյութի անցումը հեղուկ վիճակի: 
Պողպատյա պահատուփի մեջ տեղադրում են 
միջուկային ռեակտորից հանված օգտագործած 
ջերմանջատող հավաքվածքը այնպես, որ 
օգտագործած ջերմանջատող հավաքվածքի 
ջերմանջատող տարրերի  վառելիքային մասը 
գտնվի  պողպատյա պահատուփի հեղուկ 
նյութի մակարդակից ցածր, ապա սևեռում են 
աշխատած ջերմանջատող հավաքվածքը այդ 
դիրքում և պահատուփը հերմետիկացնում են 
կափարիչով, որից հետո պողպատյա հերմետիկ 
պահատուփը հանում են տաքացնող սարքից և 
տեղակայում են մթնոլորտային օդով հովացվող 
պահեստարանում:

Բարձրացվում է աշխատած միջուկային 
վառելիքի երկարատև պահպանման 
անվտանգությունը: 
(74) Թերեզա Կանեցյան

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

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

21
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(51) 2016.01 (11) 461  (13) U
B60B9/00

(21) AM20150108U (22) 13.08.2015
(72) Կարեն Սաշայի Վարդանյան (AM) 
(73) Կարեն Սաշայի Վարդանյան, 3001, Շիրակի 
մարզ, ք.Արթիկ, Անկախության 1, բն. 2 (AM) 
(54) Ակտիվ անիվ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
տրանսպորտային միջոցներին և կարող է 
կիրառվել անիվների արտադրության մեջ:

Ակտիվ անիվն ունի անվահեց, 
անվակունդ և դրանց հետ փոխգործակցող 
փոխագուցավոր զսպանակած անվաճաղեր: 
Անվահեցի ներքին մակերևույթին կատարված 
է ուղղորդիչ: Յուրաքանչյուր անվաճաղի մեկ 
ծայրամասը կոշտ միակցված է անվակունդին, 
իսկ անվաճաղի շարժուն ծայրամասին 
հոդակապորեն միակցված է թաթիկ: Թաթիկը 
կատարված է անվահեցի ուղղորդիչի վրայով 
տեղաշարժվելու հնարավորությամբ:

Չեզոքացվում է անվադողի ճոճքի ուժը, 4 նկ.:
_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 06-01 (11) 391  (13) S 
(21) 20150030  (22) 31.08.2015
(72) Վահագն Ամիրյան (AM) 
(73) Վահագն Ամիրյան, Երևան, Բակունցի փ., 
շ. 1, բն. 10 (AM) 
(54) Մահճակալ
(55) 

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20150466 (111) 24624
(220) 08.04.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ  հավելումներ  մարդկանց  և     կենդանի -
ների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա-
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման 
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150609 (111) 24625
(220) 07.05.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 07.05.2025
(730) «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» 
ԲԲԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, ոսկեգույն կաթնա գույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ, մասնավորապես՝ 
խաղուն գինիներ, հայկական շամպայն:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150686 (111) 24626
(220) 25.05.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 25.05.2025
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեն նոստյու «Ավալոն», RU 
(442) 04.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
հղկանյութեր. համպար (օծանելիք). կենցաղային 
հակադիրտեր. կենցաղային հակաստատիկներ. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր (եթերային 
յուղեր). օդի հոտավետ (բուրավետ) նյութեր. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր ըմպելիքների համար (եթերային 
յուղեր). աերոզոլ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. սեղմված օդով բալոններ փոշու 
հեռացման և մաքրման համար. բալասաններ, 
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բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. փայլեր 
շրթունքների համար. հղկաքարեր ողորկ-
ման համար. հղկաթուղթ.  զմռնիտի  թուղթ. 
ողորկ ման թուղթ. կոսմետիկական վազելին. 
վաքս, գուտալին. կոշիկի կուպր. բամբակ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրումնավետացման համար. խոնավությունը 
կլանող նյութեր աման լվանալու մեքենաների 
համար.  կպչուն նյութեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. հոտավետ (բուրավետ) 
ջուր.  ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. անուշաբույր 
ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի 
համար. սահելուց պաշտպանող մոմ հատակի 
համար. մոմ մազերի հեռացման համար. 
մոմ բեղերի համար. դերձակի մոմ. մոմեր 
կահույքի և հատակների փայլեցման համար. 
մոմեր կոշիկների համար. ողորկման մոմեր. 
ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. հելիոտրոպին. ժելեր 
ատամների սպիտակեցման համար. գերանիոլ 
(խորդենու յուղ). գրիմ. հոտազերծիչներ տան 
կենդանիների համար. հոտազերծիչներ 
մարդու կամ  կենդանիների համար. հոտավետ 
ծառեր. օծանելիք. հեղուկներ հատակի 
համար, սահելուց պաշտպանող. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների 
մաքրման համար. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. հրաբխային 
մոխիր մաքրման համար. օծանելիքային 
իրեր. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. իոնոն 
(օծանելիքային). հղկաքարեր սափրվելու 
համար (հականեխիչներ). հղկաքարեր. 
մատիտներ հոնքերի համար. կոսմետիկական 
մատիտներ. սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). 
մետաղների կարբիդներ (հղկանյութեր). 
ալյումինային շիբեր (հականեխիչներ). 
կիզելգուր ողորկման համար. սոսինձներ 
արհեստական թարթիչների ամրացման 
համար. սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման 
համար. օճառածառի կեղև լվացքի համար. 
կորունդ (հղկանյութ). ներկանյութեր (լեղակ) 
սպիտակեղենի համար. ներկանյութեր մորուքի 
և բեղերի համար. ներկանյութեր հարդարանքի 
(արդուզարդի) համար. կոսմետիկական 
ներկանյութեր. օսլա (ապրետուր).  օսլա 

սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
կրեմներ, մոմեր մաշկի համար. մածուկներ 
ողորկման համար. կոսմետիկական կրեմներ. 
կոսմետիկական սպիտակեցնող կրեմներ. 
կարմիր կրոկուս ողորկման համար. խունկ. լաք 
մազերի համար (աերոզոլ). լաքեր եղունգների 
համար. լոսյոններ մազերի համար. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սափրվելու լոսյոններ. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր օծանելիքների համար. 
կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի յուղեր. 
եթերային յուղեր. եթերային յուղեր մայրենուց. 
եթերային յուղեր կիտրոնից. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. 
բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան յուղ. հասմիկի 
յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի յուղ. 
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
կավիճ սպիտակեցման համար. մաքրող կավիճ. 
նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հարդարանքի կաթ. մուշկ (օծանելիք). 
օճառներ. ախտահանող օճառներ. հոտազերծող 
օճառներ. օճառներ սափրվելու համար. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. բուժիչ օճառներ. օճառներ քրտնելու 
դեմ. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. նշի 
օճառ. դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
զմռնիտ. պիտակներ եղունգների համար. 
արհեստական եղունգներ. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բամբակե տամպոններ կոշտ կալիչի 
վրա, կոսմետիկական նպատակների համար.  
խնկի փայտիկներ. մածուկներ ածելիներ 
սրելու փոկերի համար. ատամի մածուկներ, 
փոշիներ. պեմզա (չեչաքար). ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար.  շերտեր շնչառության թարմացման 
համար. հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին, կոսմետիկային և հարդարանքին 
(արդուզարդին). պատրաստուկներ մազերի 
գանգրացման համար. պատրաստուկներ լվացք 
թրջելու համար. պատրաստուկներ գործիքներ 
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սրելու համար. պատրաստուկներ անձնական 
հիգիենայի համար, հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ կոկելու (օսլայելու) համար. 
պատրաստուկներ ներկերի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ կաշվի գունազերծման 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար (բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների). 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար.  պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար.  պատրաստուկներ 
շուք հաղորդելու համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենի փափկացման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ ներկերի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ լաքերի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ գրիմի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմի հեռացման համար (մաքրման 
պատրաստուկներ). պատրաստուկներ 
փայլա  լա քերի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ ժանգի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
մաքրման համար. պատրաստուկներ 
պատի պաստառների մաքրման համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանների մաքրման 
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար.  հալվեով պատրաստուկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար.  
արևապաշտպանիչ պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
սպիտակեղենը լվանալիս գույների 
վերականգնման համար. պատրաստուկներ 
փայլ հաղորդելու համար. դիմափոշի գրիմի 
համար. ալմաստի փոշի (հղկանյութ). միջոցներ 
հետքերի հեռացման համար. լուծույթներ 
մաքրման համար. արհեստական թարթիչներ. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ սպիտակեղենի 
համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և 
խոտերից. սոդա սպիտակեցման համար. 
սոդա լվացքի, մաքրման համար. աղեր 

լոգանքների համար (բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների). աղեր սպիտակեցման 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (օծանելիքային 
իրեր). ողորկման բաղադրություններ կաշվի 
պահպանման համար. անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար.  կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. միջոցներ 
մազերի ներկման համար. չեզոքացնող միջոց-
ներ մշտագանգրացման համար.  պատրաս-
տուկներ բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
համար. միջոցներ մազերի հեռացման 
համար (դեպիլյատորներ). կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկի խնամքի համար. միջոցներ 
կոշիկի մաքրման համար. կոսմետիկական 
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. լվացող միջոցներ (բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). ճարպազերծող 
միջոցներ (բացառությամբ արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. տերպեններ (եթերային յուղեր). 
հղկալաթեր.  լվացող միջոցներով տոգորված 
լաթեր. շամպուններ. շամպուններ սենյակային 
կենդանիներին լվանալու համար. չոր 
շամպուններ. ապակե հղկաթուղթ. սոդայական 
մոխրաջուր. ծաղկային լուծամզուքներ 
(օծանելիքային). եթերային էսենցիաներ 
(բնահյութեր). էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
անանուխային էսենցիա (եթերայուղ).

դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիննեռի համար. մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
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ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչաց-
ման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ալգի-
նատներ դեղագործական նպատակ ների 
համար. ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ոսկու 
ամալգամներ (սնդկազոդք) ատամների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). ամինաթթուներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական (բուժական)  նպատակների համար. 
ցավազրկող միջոցներ. անզգայացնող միջոց-
ներ. անտիբիոտիկներ (հակաբիոտիկներ). 
հականեխիչ միջոցներ. ճամփորդական 
դեղատնային հավաքակազմեր (դյուրակիր, 
լիքը). առաջին օգնության դեղարկղեր(լիքը). 
ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասաններ) 
բժշկական (բուժական)  նպատակների համար. 
հիգիենիկ բանդաժներ (կալանդներ). 
վիրակապային բանդաժներ (կալանդներ). բիո-
ցիդներ. ապարանջաններ բժշկական 
(բուժական)  նպատակների համար. հակա-
ռևմատիկ ապարանջաններ. բրոմ դեղա-
գործական նպատակների համար. թուղթ 
մանանեխի սպեղանիների համար. կպչուն 
թուղթ ճանճերի համար. հատուկ նյութերով 
տոգորված թղթեր ցեցերի դեմ. վազելին 
բժշկական նպատակների համար. 
պատվաստանյութեր. թթվածնային վաննաներ 
(լոգանքներ). բամբակ հականեխական. 
բամբակ ապանեխական. բամբակ 
խոնավածուծ. բնական բամբակ  բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. բամբակ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական)  
նպատակների համար. ռադիոգիտական 
ցայտունակ նյութեր բժշկական (բուժական)  
նպատակների համար. սնուցիչ նյութեր 
միկրոօրգանիզմների համար. ռադիոակտիվ 
նյութեր բժշկական (բուժական)  նպատակների 
համար. ազոտաթթվական  հիմնային բիսմութ 

դեղագործական նպատակների համար. 
պատրինջի (թուրինջխոտի, մեղվախոտի) ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ վաննաների (լոգանքների) համար. 
հանքային ջրեր  բժշկական (բուժական) նպա-
տակների համար. ստորերկրյա տաք ջրեր. 
սննդային թելքեր. կաղապարամոմեր ատամնա-
բուժական նպատակների համար. գազեր 
բժշկական (բուժական)  նպատակների համար. 
գվայակոլ դեղագործական նպատակների 
համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական (բուժա-
կան)  նպատակների համար. գլիցերա-
ֆոսֆատներ. գլյուկոզ (խաղողաշաքար) 
բժշկական (բուժական)  նպատակների համար. 
բոգ (օձադեղ) դեղագործական նպատակների 
համար. հորմոններ բժշկական (բուժական)  
նպատակների համար. մանանեխ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանանեխի սպեղանի. ցեխեր վաննաների 
(լոգանքների) համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական  
(բուժական) նպատակների համար. 
հոտազերծիչներ օդի թարմացման համար. 
հոտազերծիչներ (բացառությամբ մարդու և 
կենդանիների օգտագործման համար 
նախատեսվածների). հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ  մանածագործվածքի համար. 
դիաս  տազ (խմորիչ) բժշկական (բուժական) 
նպատակ ների համար. դիգիտալին. սննդային 
հանքային հավելանյութեր. կերային 
հավելանյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար.  սպիտակուցային 
սննդային հավելանյութեր.  սննդային 
հավելանյութեր կենդանիների համար. 
սննդային հավելանյութեր ալգինատից.  
սննդային հավելանյութեր խաղողաշաքարից.  
սննդային հավելանյութեր կազեինից.  սննդային 
հավելանյութեր լեցիթինից. սննդային 
հավելանյութեր կտավատի սերմի յուղից.  
սննդային հավելանյութեր ակնամոմից.  
սննդային հավելանյութեր պրոտեինից.  
սննդային հավելանյութեր պրոտեինից 
կենդանիների համար.  սննդային հավելա-
նյութեր մայր մեղվի կաթից.  սննդային 
հավելանյութեր բույսերի ծաղկափոշուց.  
սննդային հավելանյութեր  ցորենի ծիլերից.  
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սննդային հավելանյութեր կտավատի սեր-
մերից.  սննդային ֆերմենտային հավելա-
նյութեր. խմորիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. ժելատին (դոնդո ղա-
նյութ) բժշկական (բուժական) նպա տակների 
համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ բժշկական 
(բուժական)  նպատակների համար. 
միջատասպան  միջոցներ. յոդ դեղագործա կան 
նպատակների համար. յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. կալոմել (սնդիկի քլորիդ). թթու 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. գինեքար դեղագործական 
նպատակների համար. քափուր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. դեղա-
պատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ. 
կաուստիկ մատիտներ. մատիտներ գլխա ցավի 
դեմ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
կաուստիկներ (այրիչ, խարող նյութեր) 
դեղագործական նպատակների համար. կաշու 
(ակացիայի, արմավենու լուծամզուք) 
դեղագործական նպատակների համար. 
քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց) 
բժշկական (բուժական)  նպատակների համար. 
քվեբրախո (դաբաղային լուծամզուք) բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
գխտորաթթու դեղագործական նպատակ ների 
համար. թթուներ դեղագոր ծական 
նպատակների համար. սոսինձ ատամի 
պրոթեզների համար. հիմնանցքային բջիջներ  
անասնաբուժական նպատակների համար. 
հիմնանցքային բջիջներ  բժշկական նպա-
տակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
հակառևմատիկ օղակներ. դեղերով տոգորված  
կոնֆետներ և հրուշակեղեն. անգուստուրայի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև օգտագործվող որպես ռեպելենտ (վանիչ 
նյութ). կենդուրանգի կեղև բժշկական 
(բուժական)  նպատակների համար. կրոտոնի 

կեղև. մանգրենու կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. միրոբալանի կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական 
(բուժական)  նպատակների համար. բուժիչ 
արմատներ. խավարծիլի արմատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ծվատուք 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական (բուժական) կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների 
համար. մատուտակ դեղագործական 
նպատակների համար.  կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. բուժիչ 
սառնաշաքար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
լեցիթին բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. լոսյոններ անասնաբուժական 
նպատակների համար. լոսյոններ շների համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. լուբրիկանտներ անձնական (ինտիմ) 
նպատակների համար. լյուպուլին դեղա-
գործական նպատակների համար. մագնեզիա 
(մագնեզիումի օքսիդ) դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. սնդիկային 
քսուքներ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. թանզիֆ վիրակապերի համար. բուժիչ 
յուղեր. մանանեխի յուղ դեղագործական 
նպատակների համար. քափուրի յուղ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. գերչակի 
յուղ բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. բևեկնայուղ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթի յուղ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. մածիկներ 
(մաստիկա) ատամների համար. 
ատամնաբուժական հղկանյութեր. նյութեր 
ատամների ծեփապատճենների համար. 
նյութեր ատամնալցման համար. բժշկական 
վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական 
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վիրակապման նյութեր. դեղամիջոցներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. դեղամիջոցներ շճաբու-
ժության համար. դեղամիջոցներ մարդու 
համար. ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. 
մենթոլ. միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակե 
գործվածք) բժշկական (բուժական) նպա-
տակների համար. նշի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. մայր մեղվի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. իռլանդական մամուռ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ալյուր դեղագործական նպատակների համար. 
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. թմրադեղեր. 
դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի 
(նիվենու, տենդածառի) թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. թուրմեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ափիոն. 
օպոդելդոկ. եփուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. հակապարազիտային 
(հակամակաբուծային) վզակապեր կենդա-
նիների համար. մատուտակի ձողիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծծմբային ձողիկներ (վարակազերծիչ միջոց-
ներ). պաստեղ դեղագործական նպատակ ների 
համար. պեկտիններ դեղագործա կան 
նպատակների համար. պեպսին ներ 
(ֆերմենտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. պեպտոններ դեղագործական 
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. բժշկական (բուժական) 
տզրուկներ. արյան պլազմա. բժշկական 
(բուժական) սպեղանիներ. բժշկական 
(բուժական) նպատակներով օգտագործվող 
աչքի վիրակապեր. տաք թրջոցալաթ 
կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. տակդիրներ (մանկական 

տակաշորեր). կոշտուկային բարձիկներ. 
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու 
համար. բժշկական (բուժական)  շրթնա-
քսուքներ. փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական (բուժական)  և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ բժշկա-
կան (բուժական) և անասնաբուժական 
նպատակ ների համար. բալասանային պատ-
րաս տուկներ բժշկական (բուժական) նպա-
տակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. կենսաբանական 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակ ների համար. կենսաբանական պատ-
րաստուկներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկ ներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բուժական պատրաս-
տուկներ լոգանքի համար. պատրաստուկներ 
թութքի բուժման համար. պատրաստուկներ 
ոսկրակոշտուկների բուժման համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքների մշակման համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. պատրաս-
տուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդի մաքրման համար. 
պատրաստուկներ աչքերի լվացման համար. 
պատրաստուկներ բրոնխների լայնացման 
համար.  պատրաստուկներ սեռական ակտի-
վության նվազեցման համար. պատրաստուկներ 
մանրէազերծման համար. պտրաստուկներ 
հողի մանրէազերծման համար. պատրաս-
տուկներ կոշտուկների հեռացման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփի 
հեռացման համար. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերի 
ոչնչացման համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերի ոչնչացման համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրների ոչնչացման համար. 
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պատրաստուկներ ճանճերի ոչնչացման համար. 
պատրաստուկներ մկների ոչնչացման համար. 
պատրաստուկներ ցամաքային կակղա մորթ-
ների ոչնչացման համար. պատրաստուկ ներ 
մակաբույծների ոչնչացման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատրաստուկներ հպա-
ոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. բուժիչ պատրաստուկներ 
լոգանքների համար. բժշկական պատրաս-
տուկներ մազերի աճեցման համար. ափիոնային 
պատրաստուկներ. հակասպորային պատրաս-
տուկներ. պատրաստուկներ հալվեով 
դեղագործական նպատակների համար. միկրո-
տարրերով հագեցված պատրաստուկներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. 
սուլֆամիդային պատրաստուկներ (բուժիչ 
պատրաստուկներ). դեղագործական պատրաս-
տուկներ. դեղագործական պատրաստուկ ներ 
արևայրուքի դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակ ների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս-
տուկներ.  քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերի մշակման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողի մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. ցրտահարման ժամանակ 
օգտագործվող պատրաստուկներ. ցեցից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. աչքի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրասրտագրման (էլեկտրա-
կարդիոգրաֆիկական) էլեկտրոդների համար. 
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. 
հացահատիկային բույսերի մշակման 

երկրորդական արգասիքներ բժշկական և 
դիետիկ նպատակների համար. հիգիենիկ 
միջադիրներ (անձեռոցիկներ). հիգիենիկ 
միջադիրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. կանացի հիգիենիկ միջա-
դիրներ.  ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ).  
ակնամոմ դեղագործական նպատակների 
համար. մարգարտե փոշի  բժշկական 
նպատակների համար. ռադիում բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. քլորալի 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիների 
հեռացման համար. հեշտոցային լուծույթներ. 
լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական (բուժա-
կան)  կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ռետին բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ռետին ատամն ա-
բուժական  նպատակների համար. ծամոն 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռեպելենտներ (վանող նյութեր միջատների 
համար). ծխեցման ռեպելենտներ միջատների 
դեմ. ռեպելենտներ (վանող նյութեր շների 
համար). դեղերով տոգորված անձեռոցիկներ. 
բաղեղ (պատատուկ) բժշկական նպատակների 
համար. շաքար բժշկական նպատակների 
համար. հակաասթմատիկ թեյահավաք. ծխելու 
մոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ (գլանակներ) բժշկական 
նպատակների համար. չորարարներ (նյութեր 
չորանալն արագացնելու համար) բժշկական 
նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. չոր կաթնային  խառնուրդներ  
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար.  
աղեր լոգանքի բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. կալիումի աղեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
նատրիումի աղեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. հոտոտելի (հոտ քաշելու) 
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աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար. սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. բժշկական սպիրտ 
(դեղագործական նպատակների համար). 
ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. կապակցող 
միջոցներ (պատրաստուկներ). որդաթափ 
միջոցներ.  վարակազերծիչ (ախտահանիչ) 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար. 
վարակազերծիչ (ախտահանիչ) միջոցներ 
քիմիական զուգարանների համար.  հեշտոցի 
սրսկման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական (բուժական) 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. բժշկական 
(բուժական) միջոցներ նիհարելու համար. 
միջոց ներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի 
համար. ջերմիջեցնող միջոցներ. արյուն մաքրող 
միջոցներ. լվացող միջոցներ կենդանիների 
համար. լվացող միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. լվացող միջոցներ 
անասունների համար. լվացող միջոցներ շների 
համար. թարախաքաշ միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. մաքրող միջոցներ 
(լուծողական). միջոցներ քրտնելու դեմ. 
միջոցներ ոտքերի քրտնելու դեմ. քիմիական 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. միջոցներ 
մակաբույծների դեմ. տրանկվիլիզատորներ. 
լուծողական միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ). 
նյարդերը ամրապնդող միջոցներ. մարսո-
ղությանը նպաստող դեղագործական միջոցներ. 
սնուցիչ միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. ստերոիդներ. ստրիխնին. բժշկական 
մոմեր (դեղամոմեր). շիճուկներ. դեղահաբեր 
արևայրուքի համար. դեղահաբեր ախորժակը 
ճնշելու համար. դեղահաբեր նիհարելու համար. 
թթխմորի դեղահաբեր բացառությամբ բուժիչ 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
հակաօքսիդիչ դեղահաբեր. հիգիենիկ 
տամպոններ կանանց համար. վիրախծուծներ, 
տամպոններ վերքերի բուժման համար. թիմոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կենսաբանական կուլտուրաների գործվածքներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 

կենսաբանական կուլտուրաների գործվածքներ 
բժշկական նպատակների համար. վիրալաթեր. 
ծխելու խոտեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. դեղաբույսեր. վիրա-
բուժական հյուսվածքապատվաստներ 
(կենդանի հյուսվածքներ). հիգիենիկ վարտիք-
ներ անմիզապահությամբ տառապողների 
համար. կանացի հիգիենիկ վարտիքներ. 
վարտիք-տակդիրներ (մանկական). փայտ-
ածուխ դեղագործական նպատակների համար. 
դեղագործական սամիթ բժշկական (բուժական)  
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործա-
կան նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական 
նպատակների համար. ֆոսֆատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆունգիցիդներ (սնկասպան նյութեր). քինին 
բժշկական նպատակների համար. քինոլին 
բժշկական նպատակների համար. հաց 
շաքարախտով հիվանդների համար բուժական 
նպատակների համար. քլորաֆորմ. ծծմբա-
ծաղիկ դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծխախոտի էքստրակտներ (միջատասպաններ). 
գայլուկի էքստրակտներ դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային)  եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. յույուբա (հաբեր հազի 
դեմ յույուբայի (չինական արմավի) համով). 
թույն առնետների համար. թույներ. մանրէական 
թույներ. յալապա (մեքսիկական յալապա 
բույսից լուծողականներ):
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________
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(210) 20150687 (111) 24627
(220) 25.05.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 25.05.2025
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Ավալոն», RU 
(442) 04.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոս-

մետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
հղկանյութեր. համպար (օծանելիք). հոտավետ 
(բուրավետ) նյութեր (եթերային յուղեր). օդի 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր. հոտավետ 
(բուրավետ) նյութեր ամոքահունց խմորից 
պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր ըմպելիքների համար (եթերային 
յուղեր). աերոզոլ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. սեղմված օդով բալոններ փոշու 
հեռացման և մաքրման համար. բալասաններ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. փայլեր 
շրթունքների համար. հղկաքարեր ողորկման 
համար. հղկաթուղթ. զմռնիտի թուղթ. 
ողորկման թուղթ. կոսմետիկական վազելին. 
վաքս, գուտալին. կոշիկի կուպր. բամբակ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրումնավետացման համար. խոնավությունը 
կլանող նյութեր աման լվանալու մեքենաների 
համար.  կպչուն նյութեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. հոտավետ (բուրավետ) 
ջուր.  ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. անուշաբույր 
ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի 
համար. սահելուց պաշտպանող մոմ հատակի 
համար. մոմ մազերի հեռացման համար. մոմ 
բեղերի համար. դերձակի մոմ. մոմեր կահույքի 
և հատակների փայլեցման համար. մոմեր 
կոշիկների համար. ողորկման մոմեր. ժելեր 
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
հելիոտրոպին. ժելեր ատամների սպիտակեց-
ման համար. գերանիոլ (խորդենու յուղ). գրիմ. 
հոտազերծիչներ տան կենդանիների համար. 
հոտազերծիչներ մարդու կամ  կենդանիների 

համար. հոտավետ փայտանյութ. օծանելիք. 
հեղուկներ հատակի համար (սահելուց 
պաշտպանող). յուղեր կոսմետիկական 
նպա տակների համար. հրաբխային 
մոխիր մաքրման համար. օծանելիքային 
իրեր. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. իոնոն 
(օծանելիքային). հղկաքարեր սափրվելու համար 
(հականեխիչներ). հղկաքարեր. մատիտներ 
հոնքերի համար. կոսմետիկական մատիտներ. 
սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). սոսինձներ արհեստական 
թարթիչների ամրացման համար. սոսինձներ 
դնովի մազերի ամրացման համար. օճառածառի 
կեղև լվացքի համար. կորունդ (հղկանյութ). 
ներկանյութեր (լեղակ) սպիտակեղենի համար. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. 
ներկանյութեր հարդարանքի (արդուզարդի) 
համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
օսլա (ապրետուր).  օսլա սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. կրեմներ, մոմեր 
մաշկի համար. կոսմետիկական կրեմներ. 
կոսմետիկական սպիտակեցնող կրեմներ. 
խունկ. լաք մազերի համար (աերոզոլ). լաքեր 
եղունգների համար. լոսյոններ մազերի համար. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. սափրվելու լոսյոններ. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր օծանելիքների համար. 
կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի յուղեր. 
եթերային յուղեր. եթերային յուղեր մայրուց. 
եթերային յուղեր կիտրոնից. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. 
բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան յուղ. հասմիկի 
յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի յուղ. 
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
կավիճ սպիտակեցման համար. մաքրող կավիճ. 
նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. մուշկ (օծանելիք). օճառներ 
սափրվելու համար. բուժիչ օճառներ. օճառներ 
քրտնելու դեմ. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
նշի օճառ. դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
զմռնիտ. պիտակներ եղունգների համար. 
արհեստական եղունգներ. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բամբակե տամպոններ կոշտ կալիչի 
վրա, կոսմետիկական նպատակների համար.  
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խնկի փայտիկներ. մածուկներ ածելիներ 
սրելու փոկերի համար. ատամի մածուկներ, 
փոշիներ. պեմզա (չեչաքար). ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար.  շերտիկներ շնչառության թարմացման 
համար. հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին, կոսմետիկային և հարդարանքին 
(արդուզարդին). պատրաստուկներ մազերի 
գանգրացման համար. պատրաստուկներ լվացք 
թրջելու համար. պատրաստուկներ գործիքներ 
սրելու համար. պատրաստուկներ անձնական 
հիգիենայի համար, հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ կոկելու (օսլայելու) համար. 
պատրաստուկներ ներկերի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ կաշվի գունազերծման 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար (բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների). կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար.  պատրաստուկներ 
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.  
պատրաստուկներ շուք հաղորդելու համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենի 
փափկացման համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ չոր 
մաքրման համար. պատրաստուկներ ներկերի 
հեռացման համար. պատրաստուկներ 
լաքերի հեռացման համար. պատրաստուկներ 
գրիմի հեռացման համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմի հեռացման 
համար (մաքրման պատրաստուկներ). 
պատրաստուկներ փայլալաքերի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ ժանգի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
մաքրման համար.   հալվեով պատրաստուկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար.  
արևապաշտպանիչ պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
սպիտակեղենը լվանալիս գույների 
վերականգնման համար. պատրաստուկներ 

փայլ հաղորդելու համար. դիմափոշի գրիմի 
համար. ալմաստի փոշի (հղկանյութ). միջոցներ 
հետքերի հեռացման համար. լուծույթներ 
մաքրման համար. արհեստական թարթիչներ. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ սպիտակեղենի 
համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և 
խոտերից. սոդա սպիտակեցման համար. 
սոդա լվացքի, մաքրման համար. աղեր 
լոգանքների համար (բացառությամբ 
բժշկա կան նպատակների համար օգտա-
գործվողների). աղեր սպիտակեցման 
համար. բաղադրություններ հոտավետ նյու-
թերով ծխեցման համար (օծանելիքային 
իրեր). ողորկման բաղադրություններ կաշվի 
պահպանման համար. անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար.  կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. միջոցներ 
մազերի ներկման համար. չեզոքացնող միջոց-
ներ մշտագանգրացման համար.  պատրաս-
տուկներ բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչ-
ների համար. միջոցներ մազերի հեռացման 
համար (դեպիլյատորներ). կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկի խնամքի համար. միջոցներ 
կոշիկի մաքրման համար. կոսմետիկական 
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. լվացող միջոցներ (բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). ճարպազերծող 
միջոցներ (բացառությամբ արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. տերպեններ (եթերային յուղեր). 
հղկալաթեր. շամպուններ. շամպուններ ընտանի 
կենդանիների համար. չոր շամպուններ. 
ապակե հղկաթուղթ. սոդայական մոխրաջուր. 
ծաղկային լուծամզուքներ (օծանելիքային). 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). էսենցիա 
(բնահյութ) բադիանից. անանուխային էսենցիա 
(եթերայուղ).
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դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիննեռի համար. մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբի-
ցիդներ. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական (բուժա-
կան) նպատակների համար. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար. ատամնա-
բուժական ամալգամներ (սնդկազոդք). 
ամինաթթուներ անասնաբուժական նպատակ-
ների համար. ամինաթթուներ բժշկական 
(բուժական)  նպատակների համար. ցավազրկող 
միջոցներ. անզգայացնող միջոցներ. հակա-
բիոտիկներ.  հականեխիչ միջոցներ. ճամփոր-
դական դեղատնային հավաքակազմեր 
(դյուրակիր, լիքը). առաջին օգնության 
դեղարկղեր (լիքը). ալյումինի ացետատ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ացետատներ դեղագործական նպատակների 
համար. մանրէասպաններ. բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական (բուժական)  
նպատակների համար. հիգիենիկ բանդաժներ 
(կալանդներ). վիրակապային բանդաժներ 
(կալանդներ). բիոցիդներ. ապարանջաններ 
բժշկական (բուժական)  նպատակների համար. 
հակառևմատիկ ապարանջաններ. բրոմ 
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ 
մանանեխի սպեղանիների համար. կպչուն 
թուղթ ճանճերի համար. հատուկ նյութերով 
տոգորված թղթեր ցեցերի դեմ. վազելին 
բժշկական նպատակների համար. 
պատվաստանյութեր. թթվածնային վաննաներ 
(լոգանքներ). բամբակ հականեխական. 
բամբակ ապանեխական. բամբակ 
խոնավածուծ. բնական բամբակ  բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. բամբակ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 

դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական)  
նպատակների համար. ռադիոգիտական 
ցայտունակ նյութեր բժշկական (բուժական)  
նպատակների համար. սնուցիչ նյութեր 
միկրոօրգանիզմների համար. ռադիոակտիվ 
նյութեր բժշկական (բուժական)  նպատակների 
համար. ազոտաթթվական  հիմնային բիսմութ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պատրինջի (թուրինջխոտի, մեղվախոտի) ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ վաննաների (լոգանքների) համար. 
հանքային ջրեր  բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ստորերկրյա տաք ջրեր. 
սննդային թելքեր. կաղապարամոմեր ատամ-
նա բուժական նպատակների համար. գազեր 
բժշկական (բուժական)  նպատակների համար. 
գվայակոլ դեղագործական նպատակների 
համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական 
(բուժական)  նպատակների համար. գլիցերա-
ֆոսֆատներ. գլյուկոզ (խաղողաշաքար) 
բժշկական (բուժական)  նպատակների համար. 
բոգ (օձադեղ) դեղագործական նպատակների 
համար. հորմոններ բժշկական (բուժական)  
նպատակների համար. մանանեխ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանանեխի սպեղանի. ցեխեր վաննաների 
(լոգանքների) համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական  
(բուժական) նպատակների համար. 
հոտազերծիչներ օդի թարմացման համար. 
հոտազերծիչներ (բացառությամբ մարդու և 
կենդանիների օգտագործման համար 
նախատեսվածների). հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ  մանածագործվածքի համար. 
դիաս տազ (խմորիչ) բժշկական (բուժական) 
նպատակ ների համար. դիգիտալին. սննդային 
հանքային հավելանյութեր. սննդային հավելա-
նյութեր.  սպիտակուցային սննդային հավելա-
նյութեր.  սննդային հավելանյութեր 
կեն  դա  նի ների համար. սննդային հավելա-
նյութեր ալգինատից.  սննդային հավելանյութեր 
խաղողաշաքարից.  սննդային հավելանյութեր 
կազեինից.  սննդային հավելանյութեր 
լեցիթինից. սննդային հավելանյութեր 
կտավատի սերմի յուղից.  սննդային հավելա-
նյութեր ակնամոմից.  սննդային հավելանյութեր 
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պրոտեինից.  սննդային հավելանյութեր պրո-
տեինից կենդանիների համար.  սննդային 
հավելանյութեր մայր մեղվի կաթից.  սննդային 
հավելանյութեր բույսերի ծաղկափոշուց.  
սննդային հավելանյութեր  ցորենի ծիլերից.  
սննդային հավելանյութեր կտավատի սերմե-
րից.  սննդային ֆերմենտային հավելանյութեր. 
խմորիչներ դեղագործական նպատակների 
համար. ժելատին (դոնդողանյութ) բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ձկան յուղ. 
իզոտոպներ բժշկական (բուժական)  նպա-
տակների համար. միջատասպան  միջոցներ. 
յոդ դեղագործական նպատակների համար. 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. կալոմել (սնդիկի քլորիդ). թթու 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. գինեքար դեղագործական նպա-
տակների համար. քափուր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. դեղա-
պատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյունը կանգնեցնող 
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ. 
կաուստիկ մատիտներ. մատիտներ գլխացավի 
դեմ. կարդոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
կաուստիկներ (այրիչ, խարող նյութեր) 
դեղագործական նպատակների համար. կաշու 
(ակացիայի, արմավենու լուծամզուք) 
դեղագործական նպատակների համար. 
քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց) 
բժշկական (բուժական)  նպատակների համար. 
քվեբրախո (դաբաղային լուծամզուք) բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
գխտորաթթու դեղագործական նպատակ ների 
համար. թթուներ դեղագործական 
նպատակների համար. սոսինձ ատամի պրո-
թեզների համար. հիմնանցքային բջիջներ  
անասնաբուժական նպատակների համար. 
հիմնանցքային բջիջներ  բժշկական նպա-
տակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
հակառևմատիկ օղակներ. դեղերեով տոգորված  
կոնֆետներ և հրուշակեղեն.  արջընկույզի կեղև 
(տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 

դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև օգտագործվող որպես ռեպելենտ (վանող 
նյութ). կենդուրանգի կեղև բժշկական 
(բուժական)  նպատակների համար. կրոտոնի 
կեղև. մանգրենու կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. միրոբալանի կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական 
(բուժական)  նպատակների համար. բուժիչ 
արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմն երի 
մանրէախմբեր բժշկական (բուժական) կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների 
համար. մատուտակ դեղագործական նպա-
տակների համար.  կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. բուժիչ 
սառնաշաքար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
լեցիթին բժշկական (բուժական) նպատակ ների 
համար. լոսյոններ անասնաբուժական 
նպատակների համար. լոսյոններ շների համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. լուբրիկանտներ անձնական (ինտիմ) 
նպատակների համար. լյուպուլին դեղա-
գործական նպատակների համար. մագնեզիա 
(մագնեզիումի օքսիդ) դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. սնդիկային 
քսուքներ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. թանզիֆ վիրակապերի համար. բուժիչ 
յուղեր. մանանեխի յուղ դեղագործական 
նպատակների համար. քափուրի յուղ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. գերչակի 
յուղ բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. բևեկնայուղ դեղագործական նպա-
տակների համար. սամիթի յուղ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. մածիկներ 
(մաստիկա) ատամների համար. ատամնա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

27

ՄԱՍ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 20 16

բուժական հղկանյութեր. նյութեր ատամների 
ծեփապատճենների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. բժշկական վիրա-
կապման նյութեր. վիրաբուժական վիրա-
կապման նյութեր. դեղամիջոցներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. դեղա-
միջոցներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. դեղամիջոցներ շիճաբուժության 
համար. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. 
միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
նշի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. մայր մեղվի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
իռլանդական մամուռ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ալյուր դեղագործական 
նպատակների համար. ալյուր կտավատի 
սերմից դեղագործական նպատակների համար. 
ձկան ալյուր դեղագործական նպատակների 
համար. կպչուն ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ածիկակաթից 
ըմպելիքներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. թմրադեղեր. 
դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի 
(նիվենու, տենդածառի) թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. թուրմեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ափիոն. 
օպոդելդոկ. եփուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. հակապարազիտային 
(հակամակաբուծային) վզակապեր կենդա-
նիների համար. մատուտակի ձողիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծծմբային ձողիկներ (վարակազերծիչ միջոցներ). 
պաստեղ դեղագործական նպատակների 
համար. պեկտիններ դեղագործական 
նպատակների համար. պեպսիններ (ֆեր-
մենտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. պեպտոններ դեղագործական 
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. բժշկական (բուժական) 
տզրուկներ. արյան պլազմա. բժշկական 
(բուժական) սպեղանիներ. բժշկական 
(բուժական) նպատակներով օգտագործվող 
աչքի վիրակապեր. թրջոցալաթ տաք 

կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. տակդիրներ (մանկական 
տակաշորեր). կոշտուկային բարձիկներ. 
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու 
համար. բժշկական (բուժական)  շրթնաքսուքներ. 
փոշի ճանճասպեղանուց. պիրետրումի փոշի. 
գոտիներ կանացի հիգիենիկ միջադիրների 
համար. հակադիուրետիկ պատրաստուկներ. 
մանրէական պատրաստուկներ բժշկական 
(բուժական)  և անասնաբուժական նպատակ-
ների համար. մանրէաբանական պատրաս-
տուկներ բժշկական (բուժական) և 
անաս նա բուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. կենսա-
բանական պատրաստուկներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
կենսա բանական պատրաստուկներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. բիսմութի 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. վիտամինային պատ-
րաստուկներ. ախտորոշման պատրաս տուկներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
բուժական պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ թութքի բուժման համար. 
պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկների բուժման 
համար. պատրաստուկներ ատամների դուրս 
գալը հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքների մշակման համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդի մաքրման համար. 
պատրաստուկներ աչքերի լվացման համար. 
պատրաստուկներ բրոնխների լայնացման 
համար.  պատրաստուկներ սեռական ակտի-
վության նվազեցման համար. պատրաստուկներ 
մանրէազերծման համար. պատրաստուկներ 
հողի մանրէազերծման համար. պատրաս-
տուկներ կոշտուկների հեռացման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփի 
հեռացման համար. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերի 
ոչնչացման համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերի ոչնչացման համար. պատրաստուկներ 
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միջատների թրթուրների ոչնչացման համար. 
պատրաստուկներ ճանճերի ոչնչացման համար. 
պատրաստուկներ մկների ոչնչացման համար. 
պատրաստուկներ ցամաքային կակղա-
մորթների ոչնչացման համար. պատրաս-
տուկներ մակաբույծների ոչնչացման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. բուժիչ պատրաստուկներ 
լոգանքների համար. բժշկական պատ-
րաստուկներ մազերի աճեցման համար. 
ափիոնային պատրաստուկներ. հակասպորային 
պատրաստուկներ. հալվեով պատրաստուկներ  
դեղագործական նպատակների համար. միկրո-
տարրերով հագեցված պատրաս տուկ ներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. 
սուլֆամիդային պատրաստուկներ (բուժիչ 
պատրաստուկներ). դեղագործական պատ-
րաստուկներ. դեղագործական պատ-
րաստուկներ արևայրուքի դեմ. ֆերմենտային 
(խմորիչ) պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս-
տուկներ.  քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերի 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողի մշակման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ 
օգտագործվող պատրաստուկներ. ցեցից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. աչքի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրասրտագրման (էլեկտրա-
կարդիոգրաֆիկական) էլեկտրոդների համար. 
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. հացա-
հատիկային բույսերի մշակման երկրորդական 

արգասիքներ բժշկական և դիետիկ 
նպատակների համար. հիգիենիկ միջադիրներ 
(անձեռոցիկներ). հիգիենիկ միջադիրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կանացի հիգիենիկ միջադիրներ.  ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ).  ակնամոմ դեղա-
գործական նպատակների համար. մարգարտե 
փոշի  բժշկական նպատակների համար. 
ռադիում բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. քլորալի ջրային լուծույթ դեղագործական 
նպատակների համար. լուծիչներ կպչուն 
սպեղանիների հեռացման համար. հեշտոցային 
լուծույթներ. լուծույթներ հպաոսպնյակների 
համար. քիմիական ռեակտիվներ բժշկական 
(բուժական)  կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ռետին բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական  նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. ռեպելենտներ (վանող նյութեր) 
միջատների համար. ռեպելենտներ ծխեցման 
համար միջատների դեմ. ռեպելենտներ (վանող 
նյութեր) շների համար. դեղերով տոգորված 
անձեռոցիկներ. բաղեղ (պատատուկ) բժշկական 
նպատակների համար. շաքար բժշկական 
նպատակների համար. հակաասթմատիկ 
թեյահավաք. մոմեր ծխահարման համար. 
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
(գլանակներ) բժշկական նպատակների համար. 
չորարարներ (նյութեր չորանալն արագացնելու 
համար) բժշկական նպատակների համար. 
օշարակներ դեղագործական նպատակների 
համար. բևեկնայուղ դեղագործական 
նպատակների համար. կթելու ժամանակ 
օգտագործվող քսուք. քսուքներ անաս-
նաբուժական նպատակների համար. քսուքներ 
բժշկական նպատակների համար. չոր 
կաթնային  խառնուրդներ  մանկական սննդի 
համար. քնաբերներ. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար.  աղեր 
լոգանքի բժշկական նպատակների համար. 
աղեր հանքային ջրերով լոգանքի համար. աղեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կալիումի աղեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
հոտոտելի (հոտ քաշելու) աղեր. հանքային 
ջրերի կազմի մեջ մտնող աղեր. ածիկ 
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դեղագործական նպատակների համար. 
սերմնահեղուկ արհեստական բեղմնավորման 
համար. բժշկական սպիրտ (դեղագործական 
նպատակների համար). ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. հասկաժանգ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. սառեցնող 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. օժանդակ միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
(պատրաստուկներ). որդաթափ միջոցներ.  
վարակազերծիչ (ախտահանիչ) միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. 
վարակազերծիչ (ախտահանիչ) միջոցներ 
քիմիական զուգարանների համար.  հեշտոցի 
սրսկման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական (բուժական) 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. բժշկական 
(բուժական) միջոցներ նիհարելու համար. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի 
համար. ջերմիջեցնող միջոցներ. արյուն մաքրող 
միջոցներ. լվացող միջոցներ կենդանիների 
համար. լվացող միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. լվացող միջոցներ 
անասունների համար. լվացող միջոցներ շների 
համար. թարախաքաշ միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. լուծողականներ (մաքրող 
միջոցներ). միջոցներ քրտնելու դեմ. միջոցներ 
ոտքերի քրտնելու դեմ. քիմիական 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. միջոցներ 
մակաբույծների դեմ. տրանկվիլիզատորներ. 
լուծողական միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատրաստուկ ներ). 
նյարդերը ամրապնդող միջոցներ. մարսո-
ղությանը նպաստող դեղագործական միջոցներ. 
սնուցիչ միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. ստերոիդներ. ստրիխնին. բժշկական 
մոմեր (դեղամոմեր). շիճուկներ. դեղահաբեր 
արևայրուքի համար. դեղահաբեր ախորժակը 
ճնշելու համար. դեղահաբեր նիհարելու համար. 
թթխմորի դեղահաբեր բացառությամբ բուժիչ 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
հակաօքսիդիչ դեղահաբեր. հիգիենիկ 
տամպոններ կանանց համար. վիրախծուծներ, 
տամպոններ վերքերի բուժման համար. թիմոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կենսաբանական կուլտուրաների գործվածքներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 

կենսաբանական կուլտուրաների գործվածքներ 
բժշկական նպատակների համար. վիրալաթեր. 
ծխելու խոտեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. դեղաբույսեր. վիրա-
բուժական հյուսվածքապատվաստներ (կեն-
դանի հյուսվածքներ). հիգիենիկ վարտիք ներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կանացի հիգիենիկ վարտիքներ. վարտիք-
տակդիրներ (մանկական). փայտածուխ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղագործական սամիթ բժշկական (բուժական)  
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ֆերմենտներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ֆորմալդեհիդ 
(մրջնալդեհիդ) դեղագործական նպատակների 
համար. ֆոսֆատներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆունգիցիդներ 
(սնկասպան նյութեր). քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար բուժական նպատակների 
համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծխախոտի էքստրակտներ (միջատասպաններ). 
գայլուկի էքստրակտներ դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային)  եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. յույուբա (հաբեր հազի 
դեմ յույուբայի (չինական արմավի) համով). 
թույն առնետների համար. թույներ. մանրէական 
թույներ. յալապա (մեքսիկական յալապա 
բույսից լուծողականներ):
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________
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(210) 20150918  (111) 24628
(220) 26.06.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «20» և «New» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, դեղին, շագանակագույն, բաց 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-

խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20151068  (111) 24629
(220) 21.07.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 21.07.2025
(730) «Սուլիկո» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 37, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(526) «GEORGIAN RESTAURANT» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, բեժ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20151316  (111) 24630
(220) 07.09.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 07.09.2025
(730) «Վագրիկ» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 10, 
բարաք 64/2, AM 
(442) 05.10.2015
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(540) 

(526) «SLIDE» և «COMPUTERS» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151439  (111) 24631
(220) 29.09.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 29.09.2025
(730) «Բի Էս Սի» բիզնեսի աջակցման կենտրոն 
ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, 2-րդ հարկ, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(526) «Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտու թյուն ներ. 
համակարգչային ապարատների և ծրա գրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20151441  (111) 24632
(220) 30.09.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 30.09.2025
(730) «Բի Էս Սի» բիզնեսի աջակցման կենտրոն 
ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, 2-րդ հարկ, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(526) «Business Support Center» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

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

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

_____________________

(210) 20151494  (111) 24633
(220) 15.10.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 15.10.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա  գույն և փիրուզագույն գունային համակ-
ցու թյամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:

_____________________
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(210) 20151557  (111) 24634
(220) 30.10.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 30.10.2025
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) «bifido» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, մոխրագույն, մուգ երկնագույն և կապույտ 
գու նա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա-
վորապես` սերուցքային կրեմ, հարած սերուցք, 
մարգարին, կարագ, կաթնաշոռ, յոգուրտ, 
կաթնային ըմպելիքներ, կեֆիր, մածուն, թան:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20151567  (111) 24635
(220) 30.10.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 30.10.2025
(730) Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

_____________________

(210) 20151585  (111) 24636
(220) 03.11.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 03.11.2025
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

_____________________

(210) 20151623  (111) 24637
(220) 12.11.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 12.11.2025
(730) Այդի Սոֆթուեըր ԼԼՔ, US 
(442) 03.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. համացանցով և անլար սարքերով 

տրամադրվող բեռնվող համակարգչային 
խաղային ծրագրեր. համակարգչային 
խաղային ծրագրեր, որոնք նախատեսված 
են համակարգիչների և տեսախաղերի 
կցուրդների հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային խաղային ծրագրեր, որոնք 
նախատեսված են բջջային հեռախոսներում 
և այլ շարժական անլար սարքերում 
օգտագործման համար. համակարգչային 
խաղային ծրագրեր, որոնք նախատեսված են 
ինտերակտիվ խաղերի հետ օգտագործման 
համար. բեռնվող հրատարակություններ, այն 
է՝ համակարգչային խաղերի և տեսախաղերի 
համար ռազմավարություններ ներկայացնող 
ձեռնարկներ. 
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դաս 41. զվարճություններ, այն է՝ տեսա-
խաղերի և համակարգչային խաղերի 
բնագավառում նորություններ, տեղեկա-
տվություն, պատկերազարդ նյութեր, 
տեսա հոլովակներ, տեսանյութերի կարճ 
բովանդակությամբ գովազդ (տրեյլերներ) և 
այլ մուլտիմեդիային նյութեր պարունակող 
վեբ կայքերի տրամարդում. զվարճություններ, 
այն է՝ ինտերակտիվ համակարգչային 
խաղերի տրամադրում. զվարճություններ, 
այն է՝ էլեկտրոնային համակարգչային 
խաղերի վերաբերյալ տեղեկավության 
տրամադրում համացանցով. զվարճություններ 
համակարգչային խաղերի մրցույթների, 
մրցախաղերի, իրադարձությունների և 
ցուցահանդեսների կազմակերպման և ներկա-
յացման տեսքով: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151701  (111) 24638
(220) 25.11.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 25.11.2025
(730) «Հաղթենք դիաբետը միասին» հիմնա-
դրամ, Երևան, Պարոնյան 11, բն. 9, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կարմիր, կարմիր, վարդագույն, դեղին, 
բաց կանաչ, կանաչ, երկնագույն, կապույտ և 
ծիրանագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. միջազգային ուսումնամեթո դական 

նյութերի թարգմանչական և հրատարակ-
չական գործունեության իրականացում և 
դասընթացների կազմակերպում.

դաս 42. շաքարային դիաբետի բուժման 
և կանխարգելման բնագավառում հետա-
զոտությունների և վերլուծությունների ծառա-
յությունների մատուցում.

դաս 44. շաքարային դիաբետով հիվանդ-
ներին բժշկական օգնության ցուցաբերում 
և խորհրդատվական աշխատանքների 
կազմակերպում ու իրականացում:

_____________________

(210) 20151702  (111) 24639
(220) 25.11.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 25.11.2025
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 03.02.2016
(540) 

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

դաս 3. օճառներ, կոսմետիկական միջոց-
ներ, լոսյոններ մազերի համար, միջոցներ 
մաշկի արտաքին տեսքի, գլխի մաշկի և 
մազերի մաքրման, խնամքի և բարելավման 
համար, միջոցներ մազերի հարդարման 
համար, միջոցներ մազերի գունամշակման, 
գունաթափման, ներկման և երանգ հաղորդելու 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151713  (111) 24640
(220) 27.11.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 27.11.2025
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, AM 
(442) 18.12.2015
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(540) 

(526) «COSMETIC» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սպիտակ և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20151714  (111) 24641
(220) 27.11.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 27.11.2025
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց և մուգ երկնագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-

զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20151723  (111) 24642
(220) 01.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 01.12.2025
(730) «Արզնու տոհմային ԹԽՏ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(442) 03.02.2016
(540) 

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

դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:
_____________________

(210) 20151729  (111) 24643
(220) 02.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 02.12.2025
(730) Մորիսն Բոումոր Դիսթիլրզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.03.2016
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի). վիսկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151730  (111) 24644
(220) 02.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 02.12.2025
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.12.2015
(540) 

(526) «ՆԱՐԻՆՋ» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20151750  (111) 24645
(220) 07.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 07.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 18.12.2015
(540) 

(526) «FILTER» և «flavor plus» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար-
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151783  (111) 24646
(220) 11.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 11.12.2025
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տուն 13/1, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20151799  (111) 24647
(220) 14.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 14.12.2025
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(730) Տաթևիկ Արշակյան, ք. Աբովյան, 3-րդ 
մկրշ., շ. 23, բն. 18, AM 
(442) 03.02.2016
(540) 

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

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

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

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151813  (111) 24648
(220) 17.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 17.12.2025
(730) ՕՕՕ «Կոմպանիյա ՌՄ (ռասխոդնիե 
մատերիալի)», RU 
(442) 18.01.2016
(540) 

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

դաս 1. լուսանկարչական թուղթ.
դաս 2. տոներով լիցքավորված լազերային 

քարթրիջներ, թանաքով լիցքավորված շիթային 
քարթրիջներ: 
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20151814  (111) 24649
(220) 17.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 17.12.2025
(730) ՕՕՕ «Կոմպանիյա ՌՄ (ռասխոդնիե 
մատերիալի)», RU 
(442) 18.01.2016
(540) 

(526) «PRINT» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 2. տոներով լիցքավորված լազերային 
քարթրիջներ, թանաքով լիցքավորված շիթային 
քարթրիջներ, երանգավորիչներ, թանաք 
շիթային քարթրիջների համար: 
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20151826  (111) 24650
(220) 21.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 21.12.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դիանա Ղազին-
յան, Երևան, Օրբելի 67, բն. 31, AM 
(442) 03.02.2016



ԳՅՈՒՏԵՐ

37

ՄԱՍ 1

37

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 20 16

(540) 

(526) «NAIL BAR» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. մատնահարդարում և ոտնա հար-
դարում:

_____________________

(210) 20151855  (111) 24651
(220) 24.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 24.12.2025
(730) Ռիմցմա Սիգըրեթընֆաբրիքըն ԳմբՀ, DE 
(442) 01.03.2016
(310) 201532337   (320) 26.08.2015   (330) AZ
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ՝ բացառությամբ 
բժշկական կամ բուժական նպատակների 
համար օգտագործվողների. սիգարետներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. սիգարետներ 
պատրաստելու ձեռքի մեքենաներ. ծխախոտի 
պարկուճներ. ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետների 

համար. սիգարետների, ծխագլանակների 
(պապիրոսների) թուղթ. էլեկտրոնային 
սիգարետներ, հեղուկներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. լուցկիներ և ծխելու 
պարագաներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151874  (111) 24652
(220) 29.12.2015 (151) 08.07.2016
   (181) 29.12.2025
(730) «Վեսթ Գրուփ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2016
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160005 (111) 24653
(220) 11.01.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 11.01.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Բաբայան 
Սայաթի, Արարատի մարզ, գ. Այնթապ, 9-րդ 
փ., տուն 24, AM 
(442) 03.02.2016
(540) 

(526) «բանջարեղեն» և «միրգ» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կանաչ, սպիտակ, ծխախոտագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. խանութ:
_____________________

(210) 20160016  (111) 24654
(220) 15.01.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 15.01.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գոհարիկ Սողո-
մոնյան Օնիկի, Երևան, Արշակունյաց պող., շ. 
53, բն. 43, AM 
(442) 16.02.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, մուգ կարմիր, սև և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20160024  (111) 24655
(220) 19.01.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.01.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Մարտի-
րոսյան, Էջմիածին, Վազգեն Առաջինի 12/14, AM 
(442) 01.04.2016

(540) 

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

դաս 14.  զարդեր կիսաթանկարժեք քարերով.
դաս 25. հագուստ, կոշիկ:

_____________________

(210) 20160028 (111) 24656
(220) 20.01.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 20.01.2026
(730) «Ա. Ս. տեքստիլ» ՍՊԸ, Երևան, Էստո-
նական 14/60, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

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

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ:

_____________________

(210) 20160050 (111) 24657
(220) 26.01.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 26.01.2026
(730) Քերրիեր Քորփորեշն, US 
(442) 16.03.2016
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(540) 

(511) 
դաս 9. կառավարման և կարգավորման 

սարքեր և գործիքներ ջեռուցման, օդափոխման, 
սառեցման, օդորակման և ջերմափոխանակ-
ման սարքերի համար.

դաս 11. ջեռուցման, օդափոխման, սառեց-
ման, օդորակման և ջերմափոխանակման 
սարքեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160068 (111) 24658
(220) 02.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 02.02.2026
(730) Սաթենիկ Կոպյան, Երևան, Բուռնազյան 
47, AM 
(442) 16.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-

ծական, անտառային մթերքներ, թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն, սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ.

դաս 35. առևտուր, առցանց առևտուր.
դաս 39. փաթեթավորում, առաքում:

_____________________

(210) 20160069 (111) 24659
(220) 02.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 02.02.2026
(730) «Օքսեջեն» երիտասարդության և կանանց 
իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ, 
Երևան, Թումանյան փող., շ. 35/11, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 

սարքա   վո րումների տեղակայում.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (ուսուցում). ուսում -

նական գործընթացի ապահովում, միջոցա-
ռումների կազմակերպում.

դաս 42. հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ.

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում.

դաս 44.  գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային ծառայություններ.

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

_____________________

(210) 20160070  (111) 24660
(220) 02.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 02.02.2026
(730) «Օքսեջեն» երիտասարդության և կանանց 
իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ, 
Երևան, Թումանյան փող., շ. 35/11, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) «EMPOWERING WOMEN AND YOUTH» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, բաց և մուգ կանաչ, բաց կապույտ, բաց 
և մուգ դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա  վո րումների տեղակայում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (ուսուցում). ուսում-

նական գործընթացի ապահովում, միջոցա-
ռումների կազմակերպում.
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դաս 42. հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ.

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում.

դաս 44. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտան գության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:  

_____________________

(210) 20160099 (111) 24661
(220) 08.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 08.02.2026
(730) Վաղարշ Ղազարյան Գրիգորի, Երևան, 
Հանրապետության 78, բն. 14, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) «CLASSIC JEWELRY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր:

_____________________

(210) 20160105  (111) 24662
(220) 08.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 08.02.2026

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զավեն Կարա-
պետյան Արշակի, Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ 
զանգ., շ. 1, բն. 12, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 40. նյութերի մշակում. մասնա-

վորապես՝ ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճենների պատրաստում, շարժա-
կան և անշարժ պրոթեզների պատրաս-
տում, ճենապակյա և մետաղաճենապակյա 
կառույց ների պատրաստում և այլ ատամնա-
տեխնիկական արտադրանքի պատրաստում:

_____________________

(210) 20160108  (111) 24663
(220) 09.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 09.02.2026
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 10. արյան գլյուկոզի հսկման և 

գրանց ման սարքեր. արյան գլյուկոզի չափման 
սարքեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160109  (111) 24664
(220) 09.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 09.02.2026
(730) «Կրեդո» ՍՊԸ, Երևան, Դեմիրճյան փ., 
փակուղի 11, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160113  (111) 24665
(220) 10.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 10.02.2026
(730) «Էլիտար»  ՍՊԸ, Երևան, Հանրապե տու-
թյան 58, բն. 38, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

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

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-
մա կերպում. ներգնա տուրիզմի կազմա կերպում:

_____________________

(210) 20160123  (111) 24666
(220) 11.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 11.02.2026
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160124  (111) 24667
(220) 11.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 11.02.2026
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160125  (111) 24668
(220) 11.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 11.02.2026
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160126  (111) 24669
(220) 11.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 11.02.2026
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20160129  (111) 24670
(220) 12.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 12.02.2026
(730) «Վանդ-ՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, Դեղոյան 25, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնա գույն և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20160130  (111) 24671
(220) 12.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 12.02.2026
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ 
(Էջմիածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ:

_____________________

(210) 20160131  (111) 24672
(220) 12.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 12.02.2026
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ 
(Էջմիածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ:

_____________________

(210) 20160133  (111) 24673
(220) 12.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 12.02.2026
(730) Գրիգոր Ցոլակյան, Երևան, Քաջազնունու 
8/1, բն. 48, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) «water» և «light» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյկետներ չեն:
(511) 

դաս 32. խմելու ջուր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160145  (111) 24674
(220) 15.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 15.02.2026
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(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի:
_____________________

(210) 20160148  (111) 24675
(220) 15.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 15.02.2026
(730) Ֆերրոսան Ա/Ս, DK 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դիետիկ, սննդային և սննդարար հավելումներ 
և նյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160149  (111) 24676
(220) 15.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 15.02.2026
(730) Ֆերրոսան Ա/Ս, DK 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ, 

դիետիկ, սննդային և սննդարար հավելումն եր 
և նյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160157  (111) 24677
(220) 16.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 16.02.2026

(730) «Լենառդի» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, Սպան-
դարյան 79, բն. 96, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 

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

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

_____________________

(210) 20160172  (111) 24678
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կարմիր, դեղին, սև, սպիտակ և 
բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160173  (111) 24679
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, 
բն. 5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղնա կանաչավուն, դեղին, սև, սպիտակ և բաց 
մոխրա գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160174  (111) 24680
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026

(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կարմիր, դեղին, սև, սպիտակ և 
բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160175  (111) 24681
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 20 16

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կարմիր, դեղին, սև, սպիտակ և 
բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160176  (111) 24682
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բորդո, դեղին, սև, սպիտակ և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160177  (111) 24683
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 

(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքյաին նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կարմիր, դեղին, սև, սպիտակ և 
բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160178  (111) 24684
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, 
բն. 5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղնականաչավուն, կանաչ, դեղին, սև, սպիտակ 
և բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160179  (111) 24685
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, 
բն. 5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին, սև, սպիտակ և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160180  (111) 24686
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026

(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, 
բն. 5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, դեղին, սև, սպիտակ, 
բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160181  (111) 24687
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, 
բն. 5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանու թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բորդո, դեղին, սև, սպիտակ և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160182  (111) 24688
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, 
բն. 5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, դեղին, սև, սպիտակ և բաց 
մոխրա գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160183  (111) 24689
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026

(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, սև, սպիտակ և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160184  (111) 24690
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրա շագանակագույն, դեղին, սև, սպիտակ 
և բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160185  (111) 24691
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, դեղին, սև, սպիտակ և բաց 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160186  (111) 24692
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026

(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, դեղին, սև, սպիտակ և բաց 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160187  (111) 24693
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրաշագանակագույն, դեղին, սև, սպիտակ 
և բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160189  (111) 24694
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Պրինցես Անահիտ» ՓԲԸ, Երևան, 
Կորյունի 25, 4/1, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20160190  (111) 24695
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Պրինցես Անահիտ» ՓԲԸ, Երևան, 
Կորյունի 25, 4/1, AM 
(442) 16.03.2016

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20160191  (111) 24696
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Սովալ» ՍՊԸ, Իջևան, Պռոշյան 25, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր.

դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20160192  (111) 24697
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160193  (111) 24698
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160194  (111) 24699
(220) 19.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 19.02.2026
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160211  (111) 24700
(220) 24.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 24.02.2026
(730) Մայլն Ֆարմասյութիքլս Փրայվիթ Լիմի-
թիդ, IN 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի բուժման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160212  (111) 24701
(220) 24.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 24.02.2026
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

հիպերքոլեստերոլեմիայի բուժման և սրտանո-
թային բարդությունների կանխարգելման 
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160225  (111) 24702
(220) 26.02.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 26.02.2026
(730) «Մերրի տուր» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 
49/1, բն. 36, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 
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(526) «tour» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

դաս 43. տեղերի ամրագրում ժամանա-
կավոր բնակության համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160250  (111) 24703
(220) 02.03.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 02.03.2026
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.03.2016
(310) 3462098   (320) 03.12.2015   (330) AR
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոլիզի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160254  (111) 24704
(220) 03.03.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 03.03.2026
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. հակաբորբոքային միջոցներ. ցավա-

զրկող և ջերմիջեցնող միջոցներ երեխաների 
և մեծահասակների համար, ընդհանուր 
ազդեցության ցավազրկող միջոցներ 
(անալգետիկներ):
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160269 (111) 24705
(220) 10.03.2016 (151) 08.07.2016
   (181) 10.03.2026
(730) Էդգար Ղազարյան, Երևան, Մանթաշյան 
5/2, բն. 24, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

131  05.02.2026 Հո Փար Քորփորեյշն Լիմիթիդ, SG

132  05.02.2026 Հո Փար Քորփորեյշն Լիմիթիդ, SG

183  18.04.2026 Տոշիբա Տեք Կաբուշիկի Կաիշա (Տոշիբա Տեք Քորփորեյշն), JP

1269  18.01.2026 Լորիլարդ Լայսընզինգ Քամփնի ԼԼՔ, US

1330  20.05.2026 Ջորջիո Բևերլի Հիլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1516  16.05.2026 Ալբերտո-Քալվր ՅուԷսԷյ, Ինք., US

1746  06.05.2026 Սոտիս Ինթերնեյշնլ Ս.պ.Ա.Ս., FR

1771  03.05.2026 Ջորջիո Բևերլի Հիլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1772  03.05.2026 Ջորջիո Բևերլի Հիլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2036  17.05.2026 Աթլանթիք Ինդասթրիզ, KY

2076  17.05.2026 Պյուի Ֆրանս, ՍԱՍ, FR

2178  20.05.2026 Աթլանթիք Ինդասթրիզ, KY

2864  17.06.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

3164  03.07.2026 Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, US

3218  20.11.2026 Մոդելո ՄԿՏ դե Մեխիկո, Ս. դե Ռ. Լ. դե Կ.Վ., MX

3364  02.08.2026 Սորեմարտեկ Ս.Ա., Լյուքսեմբուրգի կորպորացիա, LU

3423  01.07.2026 Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

3424  01.07.2026 Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

3442  04.12.2026 Բերոլ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

3452  13.06.2026 Աթլանթիք Ինդասթրիզ, KY

3457  17.06.2026 Բայեր Քընսյումր Քեըր ԱԳ, CH

3549  17.06.2026 Օրըքլ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3643  21.06.2026 Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., NL

4336  13.06.2026 Աթլանթիք Ինդասթրիզ, KY

10559  24.01.2026 Ալդեմոն Թեքնոլոջիս Լիմիթիդ, CY

10560  24.01.2026 Ալդեմոն Թեքնոլոջիս Լիմիթիդ, CY

10930  10.03.2026 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 15, 67 տաղավար, AM

10932  16.03.2026 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 15, 67 տաղավար, AM

11056  03.07.2026 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

11302  03.07.2026 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

11613  29.06.2026 Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR

11776  14.11.2026 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11806  30.11.2026 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11807  22.12.2026 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11809  22.12.2026 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11811  27.12.2026 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11812  27.12.2026 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11836  23.11.2026 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20160588
(220) 11.05.2016
(730) Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի բուժման համար:
--------------

(210) 20160620
(220) 19.05.2016
(730) Արտավազդ Միքայելյան, Երևան, 
Բարբյուսի փ. 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում:ճան
ապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

դաս 44. հոգեբանների  ծառայություններ.
դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուցվող 

անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

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

(210) 20160628
(220) 24.05.2016
(730) «Ռաֆիկ Հայրապետյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Ավան, 7-րդ փ., 5-րդ նրբ., տուն 25, AM 

(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք, պանիր, կարագ, 

թթվասեր, մածուն, կաթ, կաթնաշոռ, թան, լոռի:
--------------

(210) 20160634
(220) 24.05.2016
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Ռուտա», RU 
(310) 2015742686
(320) 24.12.2015
(330) RU
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
պատրաստուկներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սննդային հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճենների պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ. 
ակոնիտին. ալկալոիդներ բուժակական 
նպատակների համար. ալգինատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ալգիցիդներ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
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համար. ոսկուց ամալգամներ ատամների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ. ամինաթթուներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ամինաթթուներ բուժական նպատակների համար. 
անալգետիկներ. անզգայացնող միջոցներ. 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչ միջոցներ. 
ճանապարհորդական լրացված դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ալյումինիումի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բակտերիցիդներ. բալասաններ բուժական 
նպատակների համար. վիրակապային կալանդներ 
(բանդաժներ). բիոցիդներ. ապարանջաններ 
բժշկական նպատակների համար. հակառևմատիկ 
ապարանջաններ. բրոմ դեղագործական 
նպատակների համար. թուղթ մանանեխային 
սպեղանիների համար. կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. 
ռեակտիվ թուղթ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. հատուկ նյութերով 
տոգորված թուղթ ցեցի դեմ. վազելին բուժական 
նպատակների համար. պատվաստանյութեր. 
թթվածնային վաննաներ. հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված (ասեպտիկ) բամբակ. խոնավածուծ 
բամբակ. բամբակյա կտորներ բժշկական 
նպատակների համար. բնական բամբակ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկական 
նպատակների համար. ռադիոլոգիական 
ցայտունակ նյութեր բժշկական նպատակների 
համար. սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների 
համար. ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական 
նպատակների համար. ազոտաթթվական հիմնային 
բիսմութ դեղագործական նպատակների համար. 
մեղրախոտի (մելիսայի) ջուր դեղագործական 
նպատակների համար. ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների 
համար. հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային 
նրբաթելեր. կաղապարամոմեր ատամնաբուժական 
նպատակների համար. գազեր բժշկական 
նպատակների համար. գվայակոլ դեղագործական 
նպատակների համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. 
հիդրաստին. հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ. 
խաղողաշաքար (գլյուկոզ) բժշկական նպատակների 
համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական 
նպատակների համար. հորմոններ բժշկական 
նպատակների համար. մանանեխ դեղագործական 
նպատակների համար. մանանեխի սպեղանիներ. 

ցեխեր լոգանքի համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
(գումիգուտ) բժշկական նպատակների համար. 
գուրյուն-բալասաններ (բալզամներ) բժշկական 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ օդի 
թարմացման համար. հոտազերծիչներ, 
բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործական ապրանքների 
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական 
նպատակների համար. դիգիտալին. հանքային 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ կենդանիների համար. խմորիչի 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
ալգինատից. սննդային հավելումներ 
խաղողաշաքարից (գլյուկոզից). սննդային 
հավելումներ կազեինից. սննդային հավելումներ 
լեցիթինից. սննդային հավելումներ կտավատի 
սերմի յուղից. սննդային հավելումներ ակնամոմից. 
սննդային հավելումներ սպիտակուցից (պրոտեինից). 
սպիտակուցից սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. սննդային հավելումներ մայր 
մեղվի կաթից. սննդային հավելումներ բույսերի 
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ ցորենի 
ծիլերից. սննդային հավելումներ կտավատի սերմից. 
սննդային հավելումներ ֆերմենտներից. խմորիչներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դոնդողանյութ բժշկական նպատակների համար. 
ձկան յուղ. իզոտոպներ բժշկական նպատակների 
համար. միջատասպան միջոցներ. յոդ 
դեղագործական նպատակների համար. յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդոֆորմ. կալոմել. թթու 
գինեքար դեղագործական նպատակների համար. 
գինեքար դեղագործական նպատակների համար. 
քափուր բժշկական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող 
(հեմոստատիկ) մատիտներ. գորտնուկների բուժող 
մատիտներ. կաուստիկ մատիտներ. մատիտներ 
գլխացավի դեմ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային 
միջոց). կաուստիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. քաշու (ակացիայի, 
արմավենու հյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. դառնափայտ բժշկական նպատակների 
համար. կվեբրախո բժշկական նպատակների 
համար. թթվածին բժշկական նպատակների 
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համար. գխտորաթթու դեղագործական 
նպատակների համար. թթուներ դեղագործական 
նպատակների համար. սոսինձներ 
ատամնապրոթեզների համար. վիրաբուժական 
սոսինձ. կպչուն ժապավեններ բժշկական 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բժշկական նպատակների 
համար. կոկաին. կոլոդիում դեղագործական 
նպատակների համար. հակակոշտուկային օղակներ 
ոտքերի համար. հակառևմատիկ օղակներ. 
դեղորայքային կոնֆետներ. արջընկույզի 
(անգոստուրի) կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. ծառերի կեղևներ դեղագործական 
նպատակների համար. մայրու կեղև, որն 
օգտագործվում է որպես ռեպելենտ. կոնդուրանգի 
կեղև բժշկական նպատակների համար. կրոտոնի 
կեղև բժշկական նպատակների համար. մանգրենու 
կեղև դեղագործական նպատակների համար. 
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. քինաքինայի (խինին) կեղև բժշկական 
նպատակների համար. բուժիչ արմատներ. 
խավարծիլի արմատներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծվատուք բժշկական 
նպատակների համար. օսլա դիետիկ կամ 
դեղագործական նպատակների համար. կրեոզոտ 
դեղագործական նպատակների համար. արյուն 
բժշկական նպատակների համար. մշակաբույսեր 
կենսաբանական հյուսվածքներից 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածքներից 
բժշկական նպատակների համար. 
միկրոօրգանիզմների մանրէախմբեր բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար. 
կուրարե (բուսական թույն). լաքեր ատամների 
համար. մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործական 
նպատակների համար. սառնաշաքար բժշկական 
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ. 
դեղամիջոցներ փորկապության դեմ. լեցիթին 
բժշկական նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
լոսյոններ շների համար. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. գայլուկափոշի (լուպուլին) 
դեղագործական նպատակների համար. մագնեզիա 
դեղագործական նպատակների համար. քսուքներ. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. սնդիկային քսուքներ. 

ցրտահարությունից պաշտպանող քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. թանզիֆ 
վիրակապման համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուրի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. գերչակի յուղ 
բժշկական նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. սամիթի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. մածիկներ 
ատամների համար. ատամնաբուժական 
հղկանյութեր. նութեր ատամների 
ծեփապատճենների համար. ատամնալցման 
նյութեր. բժշկական վիրակապման նյութեր. 
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ 
շիճուկաբուժության համար. դեղամիջոցներ 
մարդկանց համար. ատամնաբուժական 
դեղամիջոցներ. մենթոլ. միքստուրաներ. մոլեսկին 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր մեղվի 
կաթ դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. իռլանդական մամուռ 
բժշկական նպատակների համար. ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կտավատի 
սերմից ալյուր դեղագործական նպատակների 
համար. ձկան ալյուր դեղագործական նպատակների 
համար. կպչուն ճանճորսներ. անանուխ 
դեղագործական նպատակների համար. դիետիկ 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. 
ածիկի կաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. թմրանյութեր. դեղորայքային թուրմեր. յոդի 
թուրմ. էվկալիպտի թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. ափիոն. օպոդելդոկ. 
եփուկներ դեղագործական նպատակների համար. 
հակամակաբուծային վզակապեր կենդանիների 
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեկտիններ դեղագործական նպատակների 
համար. պեպսիններ դեղագործական նպատակների 
համար. պեպտոններ դեղագործական 
նպատակների համար. ջրածնի գերօքսիդ 
բժշկական նպատակների համար. պեստիցիդներ. 
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ. արյան 
պլազմա. աչքերի վիրակապեր բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապեր տաք 
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կոմպրեսների համար. վիրակապեր կոմպրեսների 
համար. ուսի վիրաբուժական վիրակապեր. 
խանձարուրներ (մանկական տակաշորեր). 
խանձարուրներ (տակաշորեր) ընտանի 
կենդանիների համար. կոշտուկների բարձիկներ. 
բարձիկներ կրծքով կերակրելու ժամանակ 
օգտագոծման համար. բուժական շրթնաքսուկներ 
(պոմադներ). խարանաճանճերի փոշի. երիցուկի 
(պիրետրումի) փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջադիրների համար. հակամիզամուղ 
(հակադիուրետիկ) միջոցներ. մանրէական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտորոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ թութքը բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ոսկրային կոշտուկները բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
(ծկթումը) հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխահարման համար. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդի մաքրման համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար. 
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու համար. 
պատրաստուկներ սեռական ակտիվությունը 
նվազեցնելու համար. պատրաստուկներ մանրէա-
զերծման համար. պատրաստուկներ բնահողը 
մանրէազերծելու համար. պատ րաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրների ոչնչացման համար. պատրաստուկներ 
ճանճերին ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 

մկներին ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթերին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատրաստուկներ հպոսպնյակ-
ների մաքրման համար. կրային պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. լոգանքի 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաստուկներ. 
հակասպորավոր պատ րաստուկներ. հալվե վերայով 
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. միկրոտարրերով պատրաստուկներ 
մարդկանց կամ կենդանիների համար. 
սուլֆամիդային պատ րաստուկներ (դեղորայքային 
պատրաստուկներ). դեղագործական պատ-
րաստուկներ. դեղա գործական պատրաստուկներ 
արևային այրվածքների դեմ. խմորչային 
պատրաստուկներ անասնա բուժական նպա-
տակների համար. խմորչային պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. քիմիական պատրաստուկներ 
հղիության ախտորոշման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
ախտահարված հատիկաբույսերի մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ախտահարված խաղողի մշակման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոքսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ ցրտահարման դեպքում 
օգտագործման համար. ցեցից պաշտպանող 
պատրաստուկներ. աչքերի թրջոցներ. կապարային 
թրջոցներ. քիմիական հաղորդիչներ 
էլեկտրասրտագրիչային էլեկտրոդների համար. 
սպիտակուցային սննդամթերքներ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերքներ 
բժշկական նպատակների համար. 
հացահատիկների մշակման կողմնակի 
արտադրանք դիետիկ և բժշկական նպատակների 
համար. հիգիենիկ միջադիրներ. հիգիենիկ 
միջադիրներ անմիզա պահությունից 
տառապողների համար. կանանց հիգիենիկ 
միջադիրներ. ամենօրյա հիգիենիկ միջադիրներ. 
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ակնամոմ դեղագործական նպատակների համար. 
մարգարտե դիմափոշի բժշկական նպատակների 
համար. ռադիում բժշկական նպատակների համար. 
քլորալի ջրային լուծույթ դեղագործական 
նպատակների համար. լուծիչներ կպչուն 
սպեղանիները հեռացնելու համար. հեշտոցային 
լուծույթներ. լուծույթներ հպոսպնյակ ների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
մաստակ բժշկական նպատակների համար. 
ռեպելենտներ. ռեպելենտներ միջատների դեմ 
ծխեցման համար. ռեպելենտներ շների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
սարսապարիլ (պարիլյակ) բժշկական նպատակների 
համար. շաքար բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր ծխեցման 
համար. բժշկական մոմեր. դեղամոմեր 
(սուպոզիտորիաներ). կտավատի սերմ 
դեղագործական նպատակների համար. ծխախոտ 
չպարունակող սիգարետներ բժշկական 
նպատակների համար. չորարարներ (չորացումը 
արագացնող նյութեր) բժշկական նպատակների 
համար. օշարակներ դեղագործական նպատակների 
համար. բևեկնախեժ դեղագործական 
նպատակների համար. կթելու ընթացքում 
օգտագործվող քսանյութեր. քսանյութեր 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քսանյութեր բժշկական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. քնաբեր միջոցներ. ըմպելի սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. լոգանքի 
աղեր բժշկական նպատակների համար. աղեր 
հանքային ջրերիով լոգանքի համար. աղեր 
բժշկական նպատակների համար. կալիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. նատրիումի 
աղեր բժշկական նպատակների համար. հոտ 
քաշելու աղեր. հանքային ջրերի բաղադրության մեջ 
մտնող աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար. սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. սպիրտ դեղագործական 
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ. ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ ատամնաբուժական 
նպատակների համար. հասկաժանգ դեղա-
գործական նպատակների համար. սառեցնող 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների համար. 
օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակների 

համար. կապակցող միջոցներ. միջոցներ 
ճճվաթափության համար. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ քիմիական 
զուգարանների համար. հեշտոցային լվացման 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
ախորժակը ճնշող միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական միջոցներ 
նիհարելու համար. միջոցներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. բժշկական միջոցներ բերանի 
խոռոչի խնամքի համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. 
արյունը մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար. լվացող միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. լվացող միջոցներ 
անասունների համար. լվացող միջոցներ շների 
համար. թարախահան միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). 
միջոցներ քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերի քրտնելու 
դեմ. քիմիական հակաբեղմնավորիչներ. 
հակամակաբուծական միջոցներ. ցավամոքիչ 
(հանգստացնող) միջոցներ. լուծողական միջոցներ. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղորայքային 
պատրաստուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. նյարդերն ամրապնդող 
միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր մանրէային 
մշակաբույսերի համար. ստերոիդներ. բնամորմեր 
(ստրիխնին). շիճուկներ. հաբեր արևայրուքի համար. 
հաբեր ախորժակի ճնշման համար. հաբեր 
նիհարելու համար. հաբեր հազի դեմ, յույուբա. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. հիգիենիկ տամպոններ 
կանանց համար. վիրախծուծներ (տամպոններ) 
վերքերը բուժելու համար. թիմոլ դեղագործական 
նպատակների համար. վիրաբուժական կտորներ. 
ծխելու խոտեր բուժական նպատակների համար. 
դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. վիրա-
բուժական հյուսվածքապատվաստներ կենդանի 
հյուսվածքներից. հիգիենիկ կիսավարտիք անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. տակդիրով 
կիսավարտիքներ. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղատնային սամիթ 
(ֆենխել) բժշկական նպատակների համար. 
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար. ֆենոլներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ բժշկական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆորմալդեհիդ 
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դեղագործական նպա տակների համար. ֆոսֆատ-
ներ դեղագործական նպատակների համար. 
ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական նպատակների 
համար. քինոլին բժշկական նպատակների համար. 
դիաբետիկ հաց բժշկական նպատակների համար. 
քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ դեղագործական 
նպատակների համար. ցեմենտ կենդանիների 
սմբակների համար. ոսկրացեմենտ վիրաբուժության 
և ոսկրաբուժության համար. ատամնի ցեմենտներ. 
բուժիչ թեյեր. խոտաբուսային թեյեր բժշկական 
նպատակների համար. նիվենի (էվկալիպտ) 
դեղագործական նպատակների համար. ծխախոտի 
լուծամզուքներ (միջատասպան միջոցներ). հմուլի 
լուծամզուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. թրմախառնուրդներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ). պարզ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. բարդ եթերներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ցելյուլոզային 
բարդ եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. ցելյուլոզային պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. առնետի 
թույն. թույներ. մանրէային թույներ. յալապա.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզ ներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար. սարքա վորումներ արյան անալիզների 
համար. սարքավորումներ անզգայացման համար. 
սարքավորումներ գալվանաթերապիայի համար. 
թոքերի արհեստական շնչառության սարքավորում. 
սարքավորումներ խլությունը բուժելու համար. 
սարքավորումներ բժշկական անալիզների համար. 
ֆիզիկական վարժությունների սարքավորում 
բժշկական նպատակների համար. մարմնի 
ֆունկցիոնալ խանգարումները վերականգնելու 
սարքավորումներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամնաբուժական սարքավորում և 
գործիքներ. վիրաբուժական սարքավորում և 
գործիքներ. վերակենդանացման սարքավորումներ. 
ատամնաբուժական էլեկտրական 
սարքավորումներ. Ֆիզիոթերապևտիկ 
սարքավորումներ. թրթռավոր ապարատներ 
մահճակալների համար. տաք օդի թերապևտիկ 
ապարատներ. ախտորոշման ապարատներ 
բժշկական նպատակների համար. օդաքաշ 
(արտածման) ապարատներ, որոնք օգտագործվում 
են բժշկության մեջ. ապարատներ ճառագայթային 

թերապիայի համար. մաշկի մանրահղկման 
ապարատներ. ծխահարման ապարատներ 
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ և կայանքներ բժշկական 
նպատակների համար. ռադիոլոգիական 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. ռենտգենյան ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. լսողական ապարատներ 
թույլ լսողություն ունեցողների համար. կալանդներ 
ճողվածքների համար. կալանդներ հղիների 
համար. էլաստիկ կալանդներ. բժշկական 
բանկաներ. ատամնաբուժական շաղափներ. 
մանկական ծծակներով շշեր. փչովի գլանաձև 
բարձեր բժշկական նպատակների համար. 
փչովի բարձիկներ բժշկական նպատակների 
համար. տաք օդի թրթռիչներ (վիբրատորներ) 
բժշկական նպտակների համար. թրթռամերսիչներ. 
ստամոքսադիտակներ (գաստրոսկոպներ). 
արյունաբջջաչափիչներ. վիրաբուժական սպունգեր. 
սրտի դեֆիբրիլյատորներ. դիալիզորդներ. հատուկ 
տարողություններ բժշկական թափոնների համար. 
վիրաբուժական սեղմիչներ. ատամնաբուժական 
հայելիներ. վիրաբուժական հայելիներ. զննաձողեր 
(զոնդեր) բժշկական նպատակների համար. 
միզուկային զննաձողեր (զոնդեր). արհեստական 
ատամներ. ասեղներ ասեղնաբուժության 
համար. ասեղներ կարեր դնելու համար. 
բժշկական ասեղեր. ոսկրաբուժական իրեր. 
վիրաբուժական իմպլանտներ՝ արհեստական 
նյութերից. ինհալատորներ. ներարկիչներ 
բժշկական նպատակների համար. ինկուբատորներ 
բժշկական նպատակների համար. ինկուբատորներ 
նորածինների համար. մանկաբարձական 
գործիքներ. մանկա բարձական անասնաբուժական 
գործիք ներ. էլեկտրաասեղնաբուժության 
գործիքներ. կտրող գործիքներ (վիրաբուժական). 
ինսու ֆլյատորներ. կանյուլներ. կաթոցիկներ 
բժշկական նպատակների համար. պղպջակային 
կաթոցիկներ բժշկական նպատակների համար. 
սրտախթանիչներ. փողաձողեր (կաթետերներ). 
աղելարեր. տակը դնելու մոմլաթներ 
հիվանդանոցային մահճակալների համար. 
հոգնաներ. արհեստական մաշկ վիրաբուժական 
նպատակների համար. մանկական ատամի 
օղակներ. վիրաբուժական ճնշակներ (սեղմիչներ). 
ջերմաէլեկտրական վիրաբուժական ճնշակներ 
(կոմպրեսներ). որովայնային իրանակալներ. 
իրանակալներ բժշկական նպատակների համար. 
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հենակներ. ատամնաբույժի բազկաթոռներ. 
բազկաթոռներ բժշկական կամ ատամնաբուժական 
նպատակների համար. բժշկական նպատակների 
համար հատուկ հարմարեցված մահճակալներ. 
ծծակներով շշիկների կափարիչներ. էրոտիկ 
տիկնիկներ (սեքս-տիկնիկներ). լազերներ 
բժշկական նպատակների համար. լամպեր 
բժշկական նպատակների համար. քվարցային 
լամպեր բժշկական նպատակների համար. 
ուլտրամանուշակագույն լամպեր բժշկական 
նպատակների համար. նշտարներ. ոսպնյակներ 
(ներակնային պրոթեզներ) ներպատվաստման 
համար. գդալներ դեղորայքի համար. դիմկալներ 
բժշկական անձնակազմի համար. անզգայացման 
դիմկալներ. բժշկական ներքնակներ 
ծննդաբերության համար. փչովի ներքնակներ 
բժշկական նպատակների համար. ջրով լցված 
ներքնակներ բժշկական նպատակների համար. 
հատուկ կահույք բժշկական նպատակների 
համար. ջրի պարկեր բժշկական նպատակների 
համար. պարկիկներ հեշտոցային ցնցուղման 
համար. կաթնածծիչներ. միզաընդունիչներ (մեզի 
հավաքման տարողություններ). ջերմաստիճանի 
կպչուն պիտակ-ցուցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. ոսկրաբուժական 
(օրթոպեդիկ) ծնկակապեր. հենակների ծայրոցներ. 
մատնակալներ բժշկական նպատակների 
համար. մետաղալարային ուղղորդիչներ. պոմպեր 
բժշկական նպատակների համար. վիրաբուժական 
թելեր. վիրաբուժական դանակներ. վիրաբուժական 
մկրատներ. պատգարակներ հիվանդների համար. 
անիվներով պատգարակներ հիվանդների համար. 
կոշկեղեն բժշկական նպատակների համար. 
ոսկրահարդար (օրթոպեդիկ) կոշկեղեն. հատուկ 
հագուստ վիրահատական սենյակների համար. 
էլեկտրատաքացումով ծածկոցներ բժշկական 
նպատակների համար. հենարաններ (նեցուկներ), 
որոնք օգտագործվում են հարթաթաթության 
դեպքում. ակնաչափներ. ակնադիտակներ. 
լանջագոտի (պահող կալանդ). մերսման ձեռնոցներ. 
ձեռնոցներ բժշկական նպատակների համար. 
արգանդային օղակներ. վիրաբուժական սղոցներ. 
ականջի ունելյակներ. թքամաններ բժշկական 
նպատակների համար. ոսկրաբուժական 
(օրթոպեդիկ) գիպսակապեր. ոսկրաբուժական 
(օրթոպեդիկ) վիրակապեր հոդերի համար. 
պահող վիրակապեր. որովայնի բարձիկներ. 
բարձեր բժշկական նպատակների համար. 

պառկելախոցերի առաջացումը կանխարգելող 
բարձեր. փչովի բարձեր բժշկական նպատակների 
համար. բարձեր անքնության դեմ. էլեկտրական 
բարձեր-ջեռակներ բժշկական նպատակների 
համար. որովայնի գոտիներ. գալվանական 
գոտիներ բժշկական նպատակների համար. 
ենթաորովայնային գոտիներ. գոտիներ բժշկական 
նպատակների համար. ոսկրաբուժական 
(օրթոպեդիկ) գոտիներ. պորտի գոտիներ. 
էլեկտրական գոտիներ բժշկական նպատակների 
համար. պահպանակներ. աերոզոլային սարքեր 
բժշկական նպատակների համար. զարկերակային 
ճնշման չափման սարքեր. սարքեր զարկերակի 
չափման համար. կոսմետիկական մերսման 
սարքեր. մերսման սարքեր. անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. բժշկական սարքեր 
և գործիքներ. միզաբանական սարքեր և 
գործիքներ. օրտոդոնտոլոգիական սարքեր. 
հարմարանքներ կրծքով կերակրելու համար. 
հարմարանքներ մարմնի խոռոչները մաքրելու 
համար. հարմարանքներ անդամալույծների 
տեղաշարժման համար. հարմարանքներ մարմնի 
խոռոչները լվանալու համար. հարմարանքներ 
կոշտուկները կտրելու համար. սավաններ 
անմիազապահությամբ տառապողների համար. 
մանրէազերծված վիրաբուժական սավաններ. 
վիրաբուժական սավաններ. մազի պրոթեզներ. 
աչքի պրոթեզներ. կրծքի պրոթեզներ. ատամի 
պրոթեզներ. վերջավորությունների պրոթեզներ. 
ծնոտի պրոթեզներ. սառույցով պարկեր բժշկական 
նպատակների համար. հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. ընդարձակիչներ 
(վիրաբուժական). ռենտգենագրեր բժշկական 
նպատակների համար. արհեստական շնչառության 
շնչադիմակներ. լսողական եղջյուրիկներ. լսողական 
լսափողակներ. զսպաշապիկներ. հերձակներ. լեզուն 
մաքրելու քերակներ. ծծակներ. ծծակներ մանկական 
շշերի համար. բժշկական անոթներ. շնչաչափներ 
(բժշկական սարքեր). հեշտոցային սրսկիչներ. 
լսողական օրգանները պաշտպանող միջոցներ. 
հակաբեղմնավորական ոչ քիմիական միջոցներ. 
ոսկրահարդար (օրթոպեդիկ) միջատակեր. 
ստենտներ. լսափողակներ (ստեթոսկոպեր). 
վիրահատական սեղաններ. գիշերանոթների 
աթոռակներ. տակադիր միզանոթներ բժշկական 
նպատակների համար. սանիտարա-հիգիենիկ 
տակադիր միզանոթներ. բժշկական գործիքների 
հավաքածուներով պայուսակներ. կոշկեղենի 
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սուպինատորներ. ականջի վիրախծուծներ 
(ականջների պաշտպանության հարմարանքներ). 
առաջին օգնության ջերմաճնշակներ. 
ջերմաչափներ բժշկական նպատակների համար. 
հերյուններ (տրոակարներ). ցամաքուրդային 
խողովակներ բժշկական նպատակների 
համար. ռենտգենյան խողովակներ բժշկական 
նպատակների համար. ռադիումային խողովակներ 
բժշկական նպատակների համար. դեղահաբերը 
ներածելու սարքեր. ռենտգենյան ճառագայթներից 
պաշտպանվելու սարքեր բժշկական նպատակների 
համար. ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ բժշկական նպատակների համար. 
քայլելու հենասայլակներ սահմանափակ 
հնարավորություններ ունեցող անձանց համար. 
պիտոյատուփեր բժշկական գործիքների համար. 
վիրաբուժական ձգուն գուլպաներ. ձգուն գուլպաներ, 
որոնք օգտագործվում են երակների լայնացման 
դեպքում. վիրաբուժական սևեռաթիթեղներ. 
ներարկիչներ ներարկումների համար. 
ներարկիչներ բժշկական նպատակների համար. 
ներարկիչներ ենթամաշկային ներարկումների 
համար. արգանդային ներարկիչներ. միզուկային 
ներարկիչներ. ատամների պրոթեզավորման 
բույթեր. մանկաբարձական աքցաններ. աքցաններ 
ամորձատման համար. ռենտգենյան ապարատների 
էկրաններ բժշկական նպատակների համար. 
էլեկտրոդներ բժշկական նպատակներով կիրառելու 
համար. էլեկտրասրտագրիչներ.

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. ջրի անալիզ. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
ձեռագրի վերլուծություն (ձեռագրաբանություն). 
քիմիական անալիզ. ճարտարապետություն. 
հաշվեստուգում էներգետիկայի ոլորտում. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
արդյունաբերական նախագծում. գեղարվեստական 
նախագծում. տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից. տեխնիկական 
նախագծերի ուսումնասիրություն. նավթահանքերի 
որոնում և հետազոտում. երկրաբանական 
հետա  զոտում. ճարտարա գիտություն 
(ինժինիրինգ). համակարգչային ծրագրային 
ապահոցման տեղակայում. օդերևութաբանական 

տեղեկատվություն. կլինիկական փորձարկումներ. 
նյութերի փորձարկումներ. մանածագործական 
իրերի փորձարկումներ. հետազոտություններ 
մանրէաբանության ոլորտում. հետազոտություններ 
կենսաբանության ոլորտում. հետազոտություններ 
երկրաբանության ոլորտում. հետազոտություններ 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտում. 
հետազոտություններ կոսմետոլոգիայի ոլորտում. 
հետազոտություններ մեխանիկայի ոլորտում. 
հետազոտություներ քիմիայի ոլորտում. 
նոր ապրանքների հետազոտություններ և 
մշակումներ երրորդ անձանց համար. գիտական 
հետազոտություններ. նավթային հանքավայրերի 
հետազոտություններ շահագործման նպատակով. 
ստորջրյա հետազոտություններ. տեխնիկական 
հետազոտություններ. չափաբերում (չափումներ). 
խորհրդատվություն վեբ-կայքերի նախագծման 
ոլորտում. խորհրդատվություն տեղեկա տվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման և 
կատարելագործման ոլորտում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության վերա բերյալ. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
ոլորտում. նավթահորերի վերահսկում. որակի 
հսկողություն. ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական կառավարում. հողաչափում. 
հագուստի մոդելավորում. ծրագրային 
ապահովման արդիա կանացում. հեռակա մուտքի 
հնարավորությամբ համակարգչային համակարգերի 
մոնիտորինգ. ծրագրային ապահովում՝ որպես 
ծառայություն (saas). ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. արվեստի ստեղծագործությունների 
իսկության որոշում. ինտերիերի ձևավորում. 
արմատախիլ արված անտառի որակի գնահատում. 
բրդեղենի որակի գնահատում. փաստաթղթերի 
տեսածրում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. քաղաքների հատակագծերի կազմում. 
վեբ-կայքերի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում համակարգչային տեխնոլոգիաների 
և ծրագրավորման ոլորտում. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների նվազեցման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. համացանցի 
համար որոնման միջոցների տրամադրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
վերափոխում (ոչ ֆիզիկական). համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. վեբ-սերվերների 
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վարձույթ. համակարգիչների վարձույթ. 
ծրագրային ապահովման միջոցների վարձույթ. 
երկրաբանական հետախուզում. նավթի 
հանքավայրերի (նավթահորերի) հետախուզում. 
համակարգչային կայքերի (վեբ-կայքերի) 
տեղակայում. սպասարկիչների տեղակայում. 
սպասարկիչների հոսթինգ. նախագծերի 
մշակում շինարարության ոլորտում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. ամպերի ցրում. էներգիայի 
խնայողությունների հարցերով խորհուրդներ. վեբ-
կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. ծառայություններ քիմիայի 
ոլորտում. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. տվյալների 
պահեստային հեռապատճենման ծառայություններ. 
գիտական լաբորատորիաների ծառայություններ. 
ամպային հաշվարկման ծառայություններ. 
արդյունաբերական նմուշների ստեղծման 
ծառայություններ (արդյունաբերական էսթետիկա). 
աշխարհագրական քարտեզներ կազմելու 
ծառայություններ. ֆիզիկա (հետազոտություններ). 
տվյալների էլեկտրոնային պահպանում. 
ճարտարատեխնիկական փորձաքննություն.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդանիների 
և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառա յություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ. 
հասարակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենիկ նպատակների համար. թուրքական 
բաղնիքների ծառայություններ. հիվանդանոցների 
ծառայություններ. մոմով մազահեռացում. լանդ-
շաֆտի դիզայն. դիսպանսերներ. առողջարաններ. 
հանգստյան տներ. բուժքույրական խնամքով 
տների ծառայություններ. պսակների պատրաստում 
(ծաղկարվեստ). մազերի պատվաստում. 
խորհրդատվություն դեղագործության վերա-
բերյալ. հոմեոպատիկ բնահյութերով բուժում. 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
մատնահարդարի ծառայություններ. մանուալ 
թերապիա (քիրոպրակտիկա). մերսում. 
այգեգործություն. արհեստական բեղմնավորում. 
վարսավիրանոցներ. մանկաբարձական 
օգնություն. անասնա բուժական օգնություն. 
ատամնա բուժական օգնություն, ստոմատոլոգիա. 
բուժօգնություն. ծառերի տնկում ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար ազդե-

ցության նվազեցման նպատակով. բժշկական 
սարքերի և սարքավորումների վարձույթ. 
սանիտարատեխնիկական սարքերի և 
սարքավորումների վարձույթ. գյուղատնտեսական 
սարքերի և սարքավորումների վարձույթ. 
պարարտանյութերի և այլ գյուղատնտեսական 
քիմիկատների օդային և մակերևութային 
շաղացրում. կենդանիների բուծում. թմրա-
դեղերից կախվածություն ունեցող հիվանդների 
վերականգնում (ռեաբիլիտացիա). այգե գործություն. 
դեկորատիվ բնանկարանային (պեյզաժային) 
այգեգործություն. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ. առողջարանների ծառա-
յություններ. արյան բանկերի ծառայություններ. 
սանիտարական սպասարկում. խորհուրդներ 
առողջության վերաբերյալ. ծաղիկների կոմպո-
զիցիաների կազմում. դաջում (տատուաժ). 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառաբուծության վնասատուների ոչնչացում. 
մոլախոտերի ոչնչացում. հանքաջրաբուժական 
(բալնեոլոգիական) կենտրոնների ծառայություններ. 
ծառայություններ ջրային կուլտուրայի 
ոլորտում. դիմահարդարների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. ոչ 
ավանդական բժշկության ծառայություններ. 
ակնաբույժների ծառայություններ. օրթոդոնտական 
ծառայություններ, օրթոդոնտիա. տնկարանների 
մասնագետների ծառայություններ. խոսքի 
արատն ուղղելու ծառայություններ, լոգոպեդիա. 
փորձանոթում բեղմնավորման ծառայություններ. 
արհեստական բեղմնավորման (էքստրակորպորալ) 
ծառայություններ. հոգեբանների ծառայություններ. 
շոգեբաղնիքների ծառայություններ. արևանոցների 
(սոլյարումների) ծառայություններ. հեռաբժշկության 
ծառայություններ. թերապևտիկ ծառայություններ. 
դեղագործների ծառայություններ (դեղատոմսերով 
դեղորայքի պատրաստում). հիվանդների 
խնամք. սիզամարգերի խնամք. կենդանիների 
խնամք. ընտանի կենդանիների խնամք. 
ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
բույսերի վիրաբուժություն. հոսպիսներ (բժշկական 
հաստատություններ):

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

(210) 20160637
(220) 25.05.2016
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

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

(210) 20160639
(220) 25.05.2016
(730) «Խորամանկապարտեզ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խանջյան 50, Թեքեյան կենտրոն, 4-րդ հարկ, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

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

(210) 20160645
(220) 26.05.2016
(730) «Միշուտկա» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 
11-րդ փ., տուն 165, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. մանկապարտեզ:

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

(210) 20160649
(220) 26.05.2016
(730) «Կանդելլա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
67/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ցանցային առևտուր.
դաս 39. սննդի, հագուստի, կոշիկի, տեխնիկայի, 

տնտեսական ապրանքների, գործիքների, գրենա-
կան պիտույքների և գրքերի առաքում:

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

(210) 20160657
(220) 27.05.2016
(730) «Վենգարդ» ՍՊԸ, Երևան, Սվաճյան 48, 
բն. 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային հոլովակների պատ-

րաստում.
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա-

կերպում.
դաս 41. նկարահանում, հաղորդումների պատ-

րաստում, սցենարների ստեղծում, ֆիլմերի նկարա-
հանում և արտադրություն:

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

(210) 20160660
(220) 27.05.2016
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու  “Մոն’ դելիս Ռուս”, RU 
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(540) 

(511) 
դաս 30. կակաո, շոկոլադ, սուրճով 

ըմպելիքներ, կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ, 
շոկոլադային ըմպելիքներ. հացաբուլկեղեն, 
թխվածք և հրուշակեղեն, մասնավորապես՝ 
շոկոլադով հրուշակեղեն. խմոր հացի համար, 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
խմոր հրուշակեղենի համար. հացահատիկային 
արտադրանք. շոկոլադե բատոններ. հացա-
հատիկային բատոններ. սննդային սառույց:

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

(210) 20160666
(220) 31.05.2016
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարեգործա  -
կան հա սարա կական կազմա կերպություն, Երևան, 
Հյուսի սային պող. 1, Նորդ բիզնես կենտրոն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

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

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

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

(210) 20160680
(220) 03.06.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ 
Ղազարյան Հովհաննեսի, Երևան, Աբովյան փ., 
շ. 36, բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն, 

տուրիզմի կազմակերպում, ավիատոմսերի վաճառք:
--------------
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(210) 20160681
(220) 06.06.2016
(730) Ռոհտո ֆարմասյութիքլ Քո., Լթդ., JP 
(540) 

(511) 
դաս 5. աչքի կաթիլներ. դեղագործական և 

անասնաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

(210) 20160702
(220) 08.06.2016
(730) «Տաշիր ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
25, AM 
(540) 

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

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

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 

բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի):

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

(210) 20160723
(220) 09.06.2016
(730) «Արտ լանչ» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 
27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի ծառայություն:

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

(210) 20160724
(220) 09.06.2016
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 
50, բն. 57, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. մսամթերք, եփած, ապխտած, 
հում ապխտած,  կիսաապխտած, եփած ապխտած 
երշիկներ, նրբերշիկներ, սարդելկաներ, մսից 
խորտիկներ, մսի պահածոներ, պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. պանիր, կարտոֆիլ «ֆրի», 
կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի տապակած 
շերտեր. ձկան ֆիլե, ձկան մսից պատրաստված 
մթերքներ, ձկան պահածոներ, կաթ, կաթնային 
կոկտեյլներ, կաթնային ըմպելիքներ. թթու դրած 
բանջարեղեն. թթու դրած վարունգ. պահածոյացված 
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սոխ. ապուրներ. ձու. կաթի հիմքով աղանդեր և 
կոկտեյլներ.

դաս 30. համբուրգերներ, սենդվիչներ, տաք 
սենդվիչներ. բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով 
սենդվիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ. հաց. մթերքով 
լցոնած հաց. լցոնած բուլկիներ և սենդվիչներ. 
բուրգերներ՝ ընդգրկված 30-րդ դասում. բլիթով 
փաթեթված ուտեստներ. համեմունքներ. 
մանանեխ, կետչուպ, մայոնեզ, աղցանների 
սոուսներ և համեմունքներ. թխած անուշեղեն. 
շոկոլադահամ բաղա դրիչներով չորաբլիթներ, 
մրգային պաղպաղակ. կաթի հիմքով աղանդեր. 
թխվածքաբլիթներ, աղանդերային պուդինգներ, 
աղանդերային սուֆլեներ. բուրավետացված, 
քաղցրացված աղանդերային դոնդողներ. 
պաղպաղակ. սառը և սառեցված քաղցրավենիք 
և աղանդեր. պատրաստի աղանդեր. խտացրած 
սուսների տեսքով համեմունքներ.

դաս 35. գովազդ. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդ փոստով. հեռուստատեսային  
գովազդ, վարձակալությամբ տարածքների 
տրամադրում  գովազդ տեղադրելու նպատակով. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառա յություններ. խանութ. սննդամթերքի 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր. ապրանքների 
ցուցադրում. առցանց վաճառք, տեղեկատվական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ սպառողական 
ապրանքների և գների համեմատության մասին 
տեղեկա տվության:

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

(210) 20160727
(220) 09.06.2016
(730) ՍիԴի Ինվեսթմընթս Ս.ռ.լ., IT 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական, բուժական և 

անասնաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 

կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
մարսողական համակարգի հիվանդությունների, 
գինեկոլոգիական հիվանդությունների և 
մաշկային հիվանդությունների բուժման 
համար. անասնաբուժական պատրաստուկներ 
մարսողական համակարգի հիվանդությունների, 
գինեկոլոգիական հիվանդությունների և մաշկային 
հիվանդությունների բուժման համար. բուժական 
հիգիենիկ պատրաստուկներ, այն է՝ բուժական 
պատրաստուկներ կանանց անձնական հիգիենայի 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, այն է՝ սնունդ բժշկորեն սահմանված 
դիետայի համար. սնունդ երեխաների համար. 
սննդային հավելումներ:

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

(210) 20160730
(220) 10.06.2016
(730) «Առ.Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20160738
(220) 14.06.2016
(730) «Ադամ ընդ կո» ՍՊԸ, Երևան,  Թամանյան 
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2-րդ շ., տարածք 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորան:

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

(210) 20160742
(220) 15.06.2016
(730) Սամվել Հովհաննիսյան, Երևան, Ե. 
Կողբացի 58, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.  

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսա նկարչական, կինեմատո-
գրա ֆիական, օպտիկական, կշռման, 

չափ ման, ազդա  նշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկու  թյան և ուսուցման սարքեր ու գոր ծիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և   կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

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

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

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

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.
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դաս 21. տնային  կամ խոհանոցային 
կահկա րասի և սպասք. (բացառությամբ 
ազնիվ  մետաղ ներից պատրաստվածների կամ 
դրանցով պատվածների). սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

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

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

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

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնու թյուն ներ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնա-
բուժա կան ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ.

դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուցված 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար. անվտան-
գության ծառա յություններ սեփա կանության և 
անհատի պաշտպանության համար:

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

(210) 20160743
(220) 15.06.2016
(730) «Բուրգեր Արմ» ՓԲԸ, Երևան, Վ. 
Համբարձումյան 18, բն. 8, AM 
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. 
խորտիկներ, խոզի ապխտած կրծքամիս, պանիր, 
կարտոֆիլ «ֆրի», կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի 
կեղևի տապակած շերտեր. ձկան ֆիլե, ձկան 
մսից պատրաստված մթերքներ, կաթ, կաթնային 
կոկտեյլներ, կաթնային ըմպելիքներ. թթու դրած 
բանջարեղեն. թթու դրած վարունգ. պահածոյացված 
սոխ. պատրաստի սնունդ և սննդի բաղադրիչներ, 
ապուրներ. ձու. կաթի հիմքով աղանդեր և 
կոկտեյլներ.

դաս 30. համբուրգերներ, սենդվիչներ, տաք 
սենդվիչներ. բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով 
սենդվիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ. հաց. մթերքով 
լցոնած հաց. լցոնած բուլկիներ և սենդվիչներ. 
բուրգերներ՝ ընդգրկված 30-րդ դասում. բլիթով 
փաթեթված ուտեստներ. համեմունքներ. մանանեխ, 
կետչուպ, մայոնեզ, աղցանների սոուսներ և 
համեմունքներ. թխած անուշեղեն. շոկոլադահամ 
բաղադրիչներով չորաբլիթներ. մուսեր.  մրգային 
պաղպաղակ. կաթի հիմքով աղանդեր. 
թխվածքաբլիթներ, աղանդերային պուդինգներ, 
աղանդերային սուֆլեներ. բուրավետացված, 
քաղցրացված աղանդերային դոնդողներ. 
պաղպաղակ և պաղպաղակից արտադրանք. 
սառը և սառեցված քաղցրավենիք և աղանդեր. 
պատրաստի աղանդեր. խտացրած սուսների 
տեսքով համեմունքներ.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

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

(210) 20160751
(220) 15.06.2016

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մերի Ներսեսյան, 
Երևան, Երզնկյան 1, բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ուսումնական կենտրոն:

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

(210) 20160752
(220) 15.06.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն 
Թաղիանոսյան, Երևան, Գրիբոյեդովի 5, բն. 
42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական և ատամնաբուժական 

սարքեր և գործիքներ, ատամների պրոթեզներ, 
ոսկրաբուժական իրեր, նյութեր՝ կարեր դնելու 
համար.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկ 
ծառայություններ:

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

(210) 20160753
(220) 15.06.2016
(730) Կարինե Գվիդոնի Ղազարյան, Երևան, 
Կորյունի փ., տուն 23/16, AM 
(540) 
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դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտագործելու արդյունաբերական և գիտական 
նպատակներով, լուսանկարչության, գյուղա-
տնտեսության, այգե գործության և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման 
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր 
արդյունաբերական նպատակներով օգտագործելու 
համար.

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

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

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

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 

համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. 
մետաղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովորա-
կան մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս պոր-
տային միջոցների համար նախա տեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման 
տարրեր(բացառությամբ վեր գետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո  գրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկ ման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնա-
գրման սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապա րատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

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

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
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դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր.

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

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

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

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

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

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 

վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

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

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

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

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

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

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

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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

7474

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 07/2 

18 .07 . 20 16

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդանիների 
և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, 
այգեգործական և անտառային ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

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

(210) 20160757
(220) 16.06.2016
(730) Տոյո Թայը ընդ Ռաբը Քո., Լթդ., JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր ավտոմեքենաների համար. 

օդախցիկներ ավտոմեքենաների դողերի համար:
--------------

(210) 20160783
(220) 20.06.2016
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար: 
--------------

(210) 20160784
(220) 20.06.2016
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար: 
--------------

(210) 20160788
(220) 21.06.2016
(730) Արմեն Ֆերոյան, Երևան, Գրիբոյեդովի 11, 
բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. մրգային պահածոներ:

--------------
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(210) 20160789
(220) 22.06.2016
(730) Տավարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպօ վիդալնիս-
տյու «Վիննիկիվսկա Տյուտյունովա ֆաբրիկա», UA 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ:

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

(210) 20160791
(220) 22.06.2016
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160792
(220) 22.06.2016
(730) «Կրեատեք» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան 6/1, AM 
(540) 

(511) 
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:

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

(210) 20160794
(220) 23.06.2016
(730) «Արսսի ալյանս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Հովհաննիսյան 24, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20160796
(220) 23.06.2016
(730) Աջմալ Հոլդինգս ընդ Ինվեսթմընթս 
Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 3.  դաս 3-ում ընդգրկված բոլոր տեսակի 

օծանելիքներ, խտացրած օծանելիք, աէրոօզոլային 
օծանելիք, անուշահոտ եթերային յուղեր, կրեմներ, 
ձեռքերի և մարմնի լասյոններ, օծանելիքային փոշի, 
տալկ, կոսմետիկական (գեղարար) միջոցներ, յուղեր 
մազերի համար օդեկոլոն, օճառներ, սենյակի օդը 
թարմացնող միջոցներ և խունկ:

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

(210) 20160797
(220) 23.06.2016
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բուդաղյան 
1, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. մշակված ընկույզներ. չամիչ. 
չիր. մշակված մրգերի, ընկույզների կամ չամիչի 
խառնուրդներ. մշակված սերմեր.

դաս 30. շոկոլադապատ ընկույզներ. սուրճ. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. շաքար, մեղր.

դաս 31. ընկույզներ (պտուղներ). մրգեր (թարմ)։
--------------

(210) 20160798
(220) 23.06.2016
(730) Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ 
Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթագրենական պիտույքներ. 

օրացույցներ. կպչուն պիտակներ. էջանիշներ. 
շնորհավորական բացիկներ. պլակատներ. 
բացիկներ. գրիչներ և մատիտներ. նոթատետրեր. 
կոմիքսների գրքույկներ. թեմատիկ քարտեր. 
գեղարվեստական գրքերի կոմպլեկտներ. 
մանկական գրքեր. մանկական աշխատանքային 
տետրեր. գունավորման գրքեր. լուսանկարներով 
և պատկերազարդումներով ստվարաթղթից 
կանգնած ֆիգուրներ. գեղարվեստական 
վերարտադրություններ, պատկերազարդումներ.

դաս 25. շապիկներ (բլուզներ). տաբատներ. 
կիսատաբատներ. ներքնազգեստ. բռնցքա-
մարտիկների վարտիքներ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ, գդակներ. բամբակյա տրիկոտաժե 
վերնա շապիկներ, սպորտային ֆուֆայկաներ. 
սվիտերներ, պուլովերներ. կիսա շրջազգեստներ. 
ձեռնոցներ. գուլպաներ. կոշիկներ. երկարաճիտ 
կոշիկներ. վերարկուներ. բաճկոններ. 
լողազգեստներ. գոտիներ. վզկապներ. պիժա-
մաներ. հողաթափեր. մանկական հագուստ. 
տրիկոտաժեղեն. հելոուինի և դիմակահանդեսի 
կոստյումն եր և դրանց հետ վաճառվող դիմակներ. 
փողկապներ.    

դաս 28. զարդեր և զարդարանքներ  նոր 
տարվա տոնածառերի համար. խաղալինքեր, 

խաղեր, սպորտային ապրանքներ, սլոտ-մեքենաներ 
(խաղային ավտոմատներ):

 դաս 35. գովազդ, շուկայավարում և խթանման 
ծառայություններ. մանրածախ խանութների ծառա-
յություններ. ծառայություններ բաժնետերերի 
հարաբերությունների բնագավառում. 
բաժնետերերին տրամադրվող ծառայություններ 
և կորպորացիայի վերլուծություն, այն է՝ ծախսերի 
վերլուծություն, տնտեսական կանխատեսում, 
շուկայի վերլուծություն. հասարակական գիտակ-
ցության խթանում էկոլոգիական խնդիրների եւ 
նախաձեռնությունների հարցում. տեղեկատվության 
տրամադրում կարիերայի վերաբերյալ.

դաս 42. համակարգչային ծառայություններ. 
համա ցանցի միջոցով տրամադրվող համա-
կարգչային ծառայություններ առցանց նորու-
թյուն ների և տեղեկատվության ապահովման 
ոլորտում. առցանց ուղեցույցների, տվյալների 
հիմնապաշարների և որոնողական համակարգերի 
տրա մադրում. թվային բովանդակության 
տեղադրում համա ցանցում. առցանց ամսագրերի 
և բլոգների տրամադրում. կիրառական 
ծրագրերի մատակարարների ծառայություններ. 
համակարգչային ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում. վեբկայքերի ծառայություններ.

դաս 45. համացանցի  միջոցով տրամադրվող 
սոցիալական ցանցերի ծառայութնուններ.  
սոցիալական ցանցերի համար վեբկայքերի  
տրամադրում  ̀ զվարճությունների նպատակով. 
համակարգչային առցանց տվյալների հիմնա-
պաշարների տրամադրում սոցիալական ցանցերի 
ոլորտում: 

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

(210) 20160799
(220) 23.06.2016
(730) «Հալդի քոնսալթ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ, Պ.Սևակի թաղ., 8-րդ փ., 1/2, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20160802
(220) 24.06.2016
(730) «Մոր և մանկան առողջության 
պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն» 
ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բնակչության ստացիոնար և ամբուլա-

տոր բուժսպասարկում:
--------------

(210) 20160806
(220) 24.06.2016
(730) «Ստարտափ Արմենիա» գիտակրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փ., շ. 10, բն. 
8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

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

(210) 20160814
(220) 27.06.2016
(730) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ 
Հաղթանակ, 1-ին փող., AM 
(540) 

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

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

(210) 20160815
(220) 27.06.2016
(730) «Բուրգեր Արմ» ՓԲԸ, Երևան, Վ. 
Համբարձումյան 18, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20160819
(220) 28.06.2016
(730) «Ավտոգեն-Մ» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, 
Թումանյան 8, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 7. խաղովակների ջերմային կտրող 

մեքենաներ:
--------------

(210) 20160822
(220) 28.06.2016
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 
8, բն. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

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

(210) 20160823
(220) 29.06.2016
(730) «Էն ընդ Էս ֆեյշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացի 49, բն. 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. բիժուտերիա, ոչ թանկարժեք քարերից 

և մետաղներից պատրաստված զարդեր.
դաս 18. պայուսակներ. գոտիներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն.
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20160826
(220) 30.06.2016
(730) Ռոման Սամվելի Նալբանդյան, Երևան, 
Ավան, Սայաթ-Նովա 1/2, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. կենսամանրէական պատրաստուկներ 

(բիոբակտերիա, որոնք վերացնում են տհաճ հոտերը 
և նվազեցնում  զուգարանափոսի տարողությունը):

--------------
(210) 20160829
(220) 30.06.2016
(730) «Կարմիր - գլխարկ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի պող., 38 նկուղի, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:

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

(210) 20160830
(220) 30.06.2016
(730) Դիսքավըր Ֆայնենշըլ Սըրվիսիս, US 
(540) 
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(511) 
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ. 

սպասարկում վարկաքարտերով, հաշվեքարտերով 
և վճարային քարտերով. վարկային և դեբետային 
գործարքներ էլեկտրոնային համակարգով. բանկային 
ծառայություններ. հաշիվների վճարումների 
իրականացման և ներկայացման ծառայություններ. 
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. վարկերի 
կառավարման ծառայություններ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով:

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

(210) 20160833
(220) 30.06.2016
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դիետիկ հավելումներ մարդկանց և 

կենդանինեերի համար և մանկական սնունդ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

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

(210) 20160834
(220) 30.06.2016
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դիետիկ հավելումներ մարդկանց և 

կենդանինեերի համար և մանկական սնունդ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր: 

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

(210) 20160836
(220) 01.07.2016
(730) «Իլլեն» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Սարգսյան 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. զուգագուլպաներ, թավշյա 

զուգագուլպաներ, ժանյակով  զուգագուլպաներ, 
գուլպաներ, ժանյակով գուլպաներ, կիսագուլպաներ:

--------------
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(210) 20160837
(220) 01.07.2016
(730) «Արմենիա» հյուրանոցային համալիր 
ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություն:
--------------

(210) 20160838
(220) 01.07.2016
(730) «Արմենիա» հյուրանոցային համալիր 
ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություն:
--------------

(210) 20160839
(220) 01.07.2016
(730) «Արմենիա» հյուրանոցային համալիր 
ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություն:
--------------

(210) 20160840
(220) 01.07.2016
(730) «Արմենիա» հյուրանոցային համալիր 
ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություն:
--------------

(210) 20160883
(220) 04.07.2016
(730) «Նանիկո» ՍՊԸ, Երևան, Ղ.Փարպեցու փ. 
24/10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. ավտոմեքենաների վարձույթ:

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

(210) 20160886
(220) 06.07.2016
(730) Դավիթ Զախարով, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 26, բն. 21, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

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

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

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

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

(210) 20160887
(220) 06.07.2016
(730) «Աութլեթ» ՍՊԸ, ք. Տաշիր, Ջահուկյան 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
--------------

(210) 20160888
(220) 06.07.2016
(730) «Աութլեթ» ՍՊԸ, ք. Տաշիր, Ջահուկյան 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ 

(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). կցորդիչներ, 
միացքներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության 
թվային այլ կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 



ԳՅՈՒՏԵՐ

8282

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 07/2 

18 .07 . 20 16

սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

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

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելա գործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփակա-
նության և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառայու թյուններ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար:

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

(210) 20160891
(220) 06.07.2016
(730) «Օնլայն մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 20, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր, օնլայն 
առևտուր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
ծրագրերի հեռարձակում. ձայնա և տեսածրագրերի 
փոխանցում և հեռարձակում ինտերնետի միջոցով.

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

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:

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

(210) 20160896
(220) 07.07.2016
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(540) 

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

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

(210) 20160897
(220) 07.07.2016
(730) Գոռ Սարիբեկյան, Արմավիրի մարզ, 
Փարաքար, Գրիգոր Լուսավորիչ 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեու թյուն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ-
առնություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփականու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. այլ 

անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառայություններ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար:

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

(210) 20160898
(220) 07.07.2016
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(540) 

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

լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավա ռակներ. կոմպակտ սկավա ռակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամ արկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա տվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա կարգ-
չային ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմ արարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթա գրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղա յին նպա տակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրա սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդ գրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

8484

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 07/2 

18 .07 . 20 16

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

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետազոտություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում.

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

(210) 20160899
(220) 07.07.2016
(730) «Էլ պրիմերո» ՍՊԸ, Երևան, Սեպուհի 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20160900
(220) 07.07.2016
(730) «Էլ պրիմերո» ՍՊԸ, Երևան, Սեպուհի 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20160904
(220) 08.07.2016
(730) «Սևան» հանքային ջրերի գործարան 
ՍՊԸ, ք. Գավառ, Սայաթ-Նովայի 73, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

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



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A45F3/00    3033  A
A47G19/00            3033  A
A47J27/00             3033  A
G21F9/00              3034  A

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

       06-01               391 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B60B9/00             461  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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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 1723
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 14912
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Ինգաֆարմ», 119530, g. 
Moskva, ul. Generala Dorokhova, 18, str. 2, RU
73 (2) Լիցենզառու  Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Վալենտա Ֆարմացևտիկա», Rus-
sian Federation, 141101, Moscow region, Shchy-
olkovo, Fabrichnaya str., 2, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը       28.03.2022
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1724
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 136, 11347
73 (1) Իրավատեր   Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, 
980 Great West Road, Brentford,  Middlesex, TW8 
9GS, England, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող   Նովարթիս 
Ֆարմա ԱԳ, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-
land, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                     Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1725
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 13204, 21821
73 (1) Իրավատեր  ««ՍԱՆ» ՀԹԻՏ» կենտրոն 
ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 1 շ., բն. 121, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Աբգար 
հինգերորդ» ՍՊԸ», Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 2», AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                  Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1726
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11691, 11692
73 (1) Իրավատեր  Տովարիստվո զ օբմեժենոյու 
վիդպովիդալինիստյու «Դոնեցկիյ լիկյորո-
գորիլչանիյ զավոդ «Լիկ», 24, prospekt Dzer-
zhynskogo, Donetsk 83014, Ukraine, UA
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Տովարիստվո 
զ օբմեժենոյու վիդպովիդալինիստյու «ՕԼԻՄՊ-
ԿՈՆՍԱԼՏ», Prospekt Peremohy, 53A, Kyiv, 
03680, Ukraine, 03680, UA
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է            28.06.2016

_____________________
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Գրանցում No 1727
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3549
73 (1) Իրավատեր   Սան Մայքրոսիսթեմզ, 
Ինք., Դելավերի նահանգ, 4150 Network Circle, 
Santa Clara, California 95054, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օրըքլ 
Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, 500 
Oracle Parkway, Redwood Shores, California 
94065, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         28.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1728
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1269
73 (1) Իրավատեր  Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու 
(Բրենդս) Ինք., 401 South Fourth Avenue, Suite 
1800, Louisville, Kentucky 40202, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Լորիլարդ 
Լայսընզինգ Քամփնի ԼԼՔ, 401 North Main 
Street, Winston-Salem, North Carolina 27102 
U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             28.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1729
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 998, 1107, 1108, 1113, 
16083, 20439
73 (1) Լիցենզատու  Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, 
ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, 7100 Corporate Drive, 
Plano, TX 75024, USA, US
73 (2) Լիցենզառու  ՓիԷյչ Յուրոփ Ս.ա.ռ.լ., 
46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxem-
bourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                 Հանրապետություն
Գրանցված է             28.06.2016

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2920  26.11.2015

2923  01.12.2015

2927  04.12.2015

2928  05.12.2015

3024  11.12.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

404U        28.11.2015

405U        28.11.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 3033 (13) A
A45F3/00
A47G19/00
A47J27/00

(21) AM20160033 (22) 14.04.2016
(72) Виген Санахян (AM) 
(73) Виген Санахян (AM) 
(54) Многофункциональный сосуд для 
нагревания или охлаждения жидкости
(57)   Изобретение относится к сосудам для 
нагревания или охлаждения жидкости, в 
частности, к многофункциональным устройствам 
для нагревания и охлаждения напитков, 
управляемых специальными программами со 
смартфона. 

Многофункциональный сосуд для 
нагревания или охлаждения жидкости 
содержит цилиндрический корпус с крышкой, 
в котором расположен стакан, под дном 
стакана последовательно расположены 
термоэлектрический охладитель  в виде элемента 
Пельтье,  радиатор и вентилятор. В нижней части 
корпуса на уровне радиатора и вентилятора 
выполнены вентиляционные отверстия. Между 
корпусом и стаканом расположен как минимум 
один аккумулятор. Под вентилятором расположен 
электронный блок управления и регулирования, 
соединенный через соответствующие 
разьемы с аккумулятором, элементом Пельтье, 
светодиодом, температурным датчиком и 
вентилятором.  На корпусе установлены разьемы 
для зарядки смартфона и аккумулятора, которые 
также соединенны с электронной схемой. 

Расширяются функциональные возмож-
ности и повышается удобство использования 
сосуда, 2 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3034 (13) A
G21F9/00

(21) AM20160006 (22) 19.03.2014
(85) 01.02.2016
(86) PCT/RU2014/000169, 19.03.2014
(87) WO 2015/016741, 05.02.2015
(31) 2013135672, (32) 31.07.2013, (33) RU
(72) Георгий Тошинский (RU) 
(73) Открытое акционерное общество “Акмэ-
инжиниринг” (RU) 
(54) Способ длительного хранения отрабо-
тавшего ядерного топлива
(57) Изобретение относится к ядерной технике, 
в частности, к способам длительного хранения 
отработавшего ядерного топлива реакторов.

Тепловыделяющую сборку ядерного 
реактора помещают в стальной пенал и 
пенал герметизируют крышкой. В стальной 
пенал предварительно помещают материал, 
химически инертный к материалу оболочки 
тепловыделяющих элементов отработавшей 
тепловыделяющей сборки, материалу корпуса 
пенала, воздуху и воде.  Стальной пенал 
устанавливают в нагревательное устройство, 
стальной пенал, с установленным в него 
материалом, нагревают до перехода указанного 
материала в жидкое состояние. В стальной пенал 
размещают отработавшую тепловыделяющую 
сборку, извлеченную из ядерного реактора 
так, чтобы топливная часть тепловыделяющих 
элементов отработавшей тепловыделяющей 
сборки находилась ниже уровня жидкого 
материала в стальном пенале, затем фиксируют 
отработавшую тепловыделяющую сборку в этом 
положении и герметизируют пенал крышкой, 
после чего герметизированный стальной пенал 
извлекают из нагревательного устройства и 
устанавливают в хранилище, охлаждаемое 
атмосферным воздухом.

Повышается безопасность длительного 
хранения отработавшего ядерного топлива.    
(74) Т. Канецян

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
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 U патент на полезную модель
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31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
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библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01 (11) 461  (13) U

B60B9/00
(21) AM20150108U (22) 13.08.2015
(72) Карен Варданян (AM) 
(73) Карен Варданян, 3001, Шираки марз, г. 
Артик, Анкахутян 1, кв. 2 (AM) 
(54) Активное колесо
(57) Полезная модель относится к транспортным 
средствам и может быть использована при 
изготовлении колес.

Активное колесо имеет обод, ступицу и 
взаимодействующие с ними  телескопические 
пружинные спицы. На внутренней поверхности 
обода выполнена направляющая. Один край 
каждой спицы жестко прикреплен к ступице, а к 
подвижному краю спицы шарнирно прикреплена 
лапка. Лапка выполнена с возможностью 
передвижения по направляющей обода.

Нейтрализуется сила качки колеса, 4 ил.
_____________________
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
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11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 06-01 (11) 391  (13) S 
(21) 20150030  (22) 31.08.2015
(72) Ваагн Амирян (AM) 
(73) Ваагн Амирян, Ереван, ул. Бакунца, д. 1, кв. 
10 (AM) 
(54) Кровать

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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