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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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) 2019.01  (11) 3351 (13) A
B23C 5/00

(21) AM20190061 (22) 16.05.2019
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), 
Հովհաննես Սամվելի Մանուկյան (AM) 
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102, 
Գյումրի, Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM) 
(54) Մաքրամշակման կտրիչագլխիկ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղների 
մշակման բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ֆրեզներին, և կարող է կիրառվել գունավոր 
մետաղների և համաձուլվածքների կտրման 
գործընթացներում։

Մաքրամշակման կտրիչագլխիկն ունի 
իրան, իրանի մեջ կատարված փորվածք 
և դրա մեջ սևեռման հնարավորությամբ 
տեղակայված կտրող թիթեղիկ: Իրանն ունի 
ուղղանկյուն զուգահեռանիստի տեսք, որի 
կողմնային մակերևույթների վրա երկայնական 
ուղղությամբ կատարված են երկայնական 
ուղղորդիչ հանվածքներ: Իրանի ֆրեզին 
միակցվող ծայրամասում կատարված է T- 
աձև փորվածք, ընդ որում, կտրող թիթեղիկը 
սևեռված է իրանի մեջ կատարված միջանցիկ 
անցքում տեղադրված պտուտակի միջոցով:

Բարձրացվում է կտրող թիթեղիկների 
տեղակայման ճշգրտությունը և մշակված 
մակերևույթի որակը, կրճատվում է մշակման 
ժամանակը, 4 նկ.:

____________________

(51) 2019.01  (11) 3352 (13) A
B23C5/00

(21) AM20190060 (22) 16.05.2019
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), 
Հովհաննես Սամվելի Մանուկյան (AM) 
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102, 
Գյումրի, Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM) 
(54) Ֆրեզ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղների 
մշակման բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ֆրեզներին, և կարող է կիրառվել գունավոր 
մետաղների և համաձուլվածքների կտրման 
գործընթացներում։

Ֆրեզն ունի իրան, որի կողմնային 
մակերևույթին իրականացված են 
փորվածքներ և դրանց մեջ ամրակցված են 
կտրող թիթեղիկներով կտրիչագլխիկներ: 
Փորվածքների կողմնային մակերևույթներին 
կատարված են երկայնական ուղղորդիչ 
ակոսներ, իսկ կտրիչագլխիկի կողմնային 
մակերևույթի պրոֆիլը կատարված է ուղղորդիչ 
ակոսների կողմնային մակերևույթների 
պրոֆիլին համապատասխան: Կտրիչագլխիկի 
վերին հատվածում կատարված է T-աձև 
փորվածք, ընդ որում, կտրիչագլխիկը 
կատարված է երկայանական առանցքի 
ուղղությամբ տեղաշարժի և համապատասխան 
դիրքում սևեռման հնարավորությամբ:

Բարձրացվում է ֆրեզի կտրող թիթեղիկ-
ների տեղակայման ճշգրտությունը, 4 նկ.:

____________________
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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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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 572  (13) U
G04G 11/00
A61M 21/00

(21) AM20190104U (22) 02.09.2019
(72) Սերգո Օգանով (AM) 
(73) Սերգո Օգանով (AM) 
(54) Քնի վերահսկման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սարքերին, 
որոնք խթանում են քունը կամ արթնացումը` 
օպտիկական և (կամ) ձայնային ազդանշաններ 
փոխանցելով ժամանակի որոշակի պահին կամ 
որոշակի ժամանակահատվածում:

Սարքը պատրաստված է փայտե 
տուփի տեսքով, որի մեջ տեղադրված են 
լուսավորման լուսադիոդային լամպեր: Սարքն 
ունի նաև տուփի ներսում տեղադրված երկու 
տպատախտակ, Bluetooth մոդուլ, ածխաթթու 
գազի, ջերմաստիճանի և հարաբերական 

խոնավության տվիչներ, բարձրախոս և 
արտաքին սարքերի անլար լիցքավորման 
բլոկ: Տպատախտակները տեղադրված են 
տուփի վերին և ստորին հատվածամասերում 
և զուգահեռ միացված են միմյանց: Bluetooth 
մոդուլը տեղադրված է տպատախտակներից 
որևիցե մեկի վրա: Տվիչները  տեղադրված 
են ստորին տպատախտակի ստորին 
մակերևույթին: Բարձրախոսը միացված է 
ստորին տպատախտակին: Արտաքին սարքերի 
անլար լիցքավորման բլոկը տեղադրված է 
վերին տպատախտակի վերին մակերևույթին: 
Լուսադիոդային լամպերը միացված են զուգահեռ 
և տեղակայված են վերին տպատախտակի 
ստորին մակերևույթի պարագծով:

Ընդլայնվում են սարքի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 1 նկ.:
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________
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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) 20181614  (111) 29951
(220) 17.10.2018 (151) 11.12.2019
   (181) 17.10.2028
(730) «Իգլ այ» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 39/72, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «tv» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռուստահեռարձակում համա-
ցանցով:

____________________

(210) 20181926  (111) 29952
(220) 04.12.2018 (151) 11.12.2019
   (181) 04.12.2028
(730) Պեդրո Զարոկյան, Երևան, Հյուսիսային 
պ., շ. 6, բն. 53, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. գինի  խաղողի  չանչերից:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20181927  (111) 29953
(220) 04.12.2018 (151) 11.12.2019
   (181) 04.12.2028
(730) Պեդրո Զարոկյան, Երևան, Հյուսիսային 
պ., շ. 6, բն. 53, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20182044 (111) 29954
(220) 17.12.2018 (151) 11.12.2019
   (181) 17.12.2028
(730) Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK 
(442) 01.02.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, վարդագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), ուսուցման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ. 
ձայնագրման և տեսագրման սկավառակներ. 
կինոժապավեններ (գրանցված). էլեկտրոնա-
յին հրապարակումներ. հաշվիչ մեքենաներ. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորում-
ներ. համակարգիչներ. համակարգչային 
ապահովում. համակարգչային սարքավորանք. 
համակարգչային պարագաներ. էլեկտրոնային 
և էլեկտրական սարքեր և գործիքներ (ներառյալ 
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անլար) հեռակապի մեջ օգտագործելու համար. 
հեռակապի ապարատներ. էլեկտրական 
հեռակառավարման ապարատներ. ակնոցներ, 
ներառյալ՝ արևային ակնոցներ. որպես 
համակարգչային պաստառներ և հեռախոսի 
էկրանի պաստառներ օգտագործվող 
ներբեռնելի պատկերներ. անդրադարձիչներ 
ճանապարհային վթարների կանխման 
համար. խոսող ապարատներ. մագնիսներ. 
համակարգիչների, կառավարակետերի, 
պլանշետների, շարժական բջջային 
հեռախոսների և այլ էլեկտրոնային 
սարքավորումների համար նախատեսված 
պայուսակներ և պատյաններ.

դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ. տպա-
գրական նյութեր. տպագրական արտադրանք. 
գրամեքենաներ և  գրասենյակային պիտույք-
ներ (բացառությամբ կահույքի). պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. թղթից, 
ստվարաթղթից կամ պլաստմասսայից 
պատ րաստված պայուսակներ և պարագա-
ներ փաթեթավորման համար. թղթից 
կամ ստվարա թղթից պատրաստված 
պա յուսակներ և պարագաներ պահպանման 
համար. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). հասցեատպիչներ. 
տպագրական կլիշեներ. շինությունների 
տպագրական ուղեցույցներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
համակարգչային խաղային ապարատներ 
և սարքավորանք. էլեկտրոնային 
խաղեր. կառուցողական խաղեր. խաղա-
հրապարակներում խաղալու համար 
ապարատներ և սարքավորանք. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 41. կրթություն. ուսուցում. զվարճություն. 
մշակութային միջոցառումներ. կառուցողա-
կան խաղերի օգտատերերի (կրթություն և 
զվարճություն), էլեկտրոնային խաղերի և (կամ) 
այլ խաղերի, խաղալիքների օգտատերերի 
համար երկրպագուների ակումբների 
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթու-
թյան և զվարճության հարցերով. խաղերի 
տրամադրում. առցանց հրապարակումների 
տրամադրում. կրթության կամ զվարճության 
նպատակներով ճամբարներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190032  (111) 29955
(220) 15.01.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 15.01.2029
(730) «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
2, 205 սենյակ, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. զեյթունի սննդային յուղ. մշակված 

ձիթապտուղ. պահածոյացված ձիթապտուղ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20190197  (111) 29956
(220) 06.02.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 06.02.2029
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 77/3, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 

և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20190374  (111) 29957
(220) 28.02.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 28.02.2029
(730) «Իգիթ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գ. Ազատան 
54/6, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 
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(511) 
դաս 29. կաթնամթերք. մածուն. թան. 

թթվասեր. կաթի սեր. պանիր. կարագ. 
պաղպաղակ. կաթնաշոռ. քամած մածուն. 
կաթ պարունակող բուսական յուղով մթերք 
պատրաստված թթվասերի տեխնոլոգիայով. 
կաթ պարունակող բուսական յուղով մթերք 
պատրաստված պանրի տեխնոլոգիայով.

դաս 30. պաղպաղակ բուսայուղով:
____________________

(210) 20190380 (111) 29958
(220) 01.03.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 01.03.2029
(730) «Բիո-Գարդեն» ՍՊԸ, Կոտայք, Արզական 
0011, հող 0190, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, կարմիր և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս. սառեցրած 
մրգեր. պահածոյացված մրգեր. մուրաբաներ. 
մանր վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
շաքարած մրգեր. խուրմա. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. պտղամիս. կաթնամթերք. 
մշակված ընկույզներ. մշակված գետնընկույզ. 
մշակված պնդուկ. ձու. տոմատի խյուս. 
բանջարեղենային աղցաններ. մրգային 
աղցաններ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
պահածոյացված սնկեր. պահածոյացված 
հատապտուղներ. մրգակեղև. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. բանջարեղենի 
պահածոներ. խնձորի խյուս. արևածաղկի 
մշակված սերմեր. սառեցումով չորացրած 
բանջարեղեն. մշակված քաղցր եգիպտացորեն. 

դաս 31. ծառերի բներ. թփուտներ. 
վարսակ. սնկեր (չմշակված). սնկամարմին. 
չմշակված շագանակներ. թարմ վարունգ, թարմ 
պոմիդոր. թարմ բանջարեղեն. թարմ դդումներ. 

թարմ, բնական ծաղիկներ. դեկորատիվ 
նպատակներով չորացրած ծաղիկներ. 
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար. ցեղական 
անասուն. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). 
ծիլեր բուսաբանական նպատակների համար. 
հացահատիկ (հացաբույսեր). հացահատի-
կային կերաբույսեր կենդանիների համար. 
սերմեր տնկելու համար. բարկահամ թարմ 
խոտեր. սածիլներ. պնդուկ (թարմ). ձկնկիթ. 
ծաղիկների սոխուկներ. ծղոտ (անասնակեր). 
խաղողի վազեր. չորացրած բույսեր դեկորատիվ 
նպատակների համար. թարմ պրաս. կարտոֆիլ 
(չմշակված). վարդի թփեր. գետնասնկեր 
(չմշակված). նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ 
(չմշակված). հացաբույսերի մշակման 
արգասիքներ անասնակերի համար. թարմ 
սխտոր. չմշակված հնդկացորեն, ձավարեղեն. 
խնձորենիներ, մասնավորապես՝ թզուկային 
խնձորենիներ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20190425  (111) 29959
(220) 07.03.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 07.03.2029
(730) Թայ Ինք., US 
(442) 01.04.2019
(540) 

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

դաս 35. մեծածախ պատվերների 
ծառայություններ խաղալիքների և այլ 
սպառողական ապրանքների ոլորտում. 
խաղալիքների և այլ սպառողական 
ապրանքների մեծածախ վաճառքի գործա-
կալի (դիստրիբյուտորի) ծառայություններ. 
խաղալիքների և այլ սպառողական 
ապրանքների մեծածախ վաճառք. վաճառքի 
գործակալների (դիստրիբյուտորների) կողմից 
վերջնական սպառողներին ուղիղ առաջարկի 
միջոցով խաղալիքների և այլ սպառողա-
կան ապրանքների մեծածախ վաճառքի 
ծառայություններ. վաճառքի մասնագետների 
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կողմից վերջնական սպառողներին ուղիղ 
առաջարկի միջոցով խաղալիքների և այլ 
սպառողական ապրանքների մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ. վաճառքի 
գործակալների կողմից վերջնական սպա-
ռողներին ուղղակի առաջարկի միջոցով 
խաղալիքների և այլ սպառողական 
ապրանքների ոլորտում մեծածախ վաճառքի 
ծառայություններ. խաղալիքների և այլ 
սպառողական ապրանքների առցանց մեծա-
ծախ և մանրածախ վաճառքով զբաղվող 
խանութի ծառայություններ. խաղալիքների 
և այլ սպառողական ապրանքների առցանց 
մեծածախ վաճառքով զբաղվող խանութի 
ծառայություններ. խաղալիքների և այլ 
սպառողական ապրանքների մեծածախ 
և մանրածախ վաճառքով զբաղվող 
խանութի ծառայություններ. խաղալիքների 
և այլ սպառողական ապրանքների 
մեծածախ վաճառքով զբաղվող խանութի 
ծառայություններ. խաղալիքների և այլ 
սպառողական ապրանքների վերավաճառք։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190514  (111) 29960
(220) 20.03.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 20.03.2029
(730) «Բորիսովկա» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, գ. 
Ծղուկ, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «CHEESE FACTORY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր (C-0, M-100, Y-100, K-0), դեղին (C-0, 
M-0, Y-60, K-0), կանաչ (C-80, M-35, Y-100, 
K-30) և սպիտակ (C-0, M-0, Y-0, K-0) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր:
____________________

(210) 20190552  (111) 29961
(220) 26.03.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 26.03.2029
(730) «Կոշիկի աշխարհ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թերլեմեզյան 2/1, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 35. կոշիկի մանրամեծածախ վաճառք:
____________________

(210) 20190577  (111) 29962
(220) 28.03.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 28.03.2029
(730) «Ալտերո» ՓԲԸ, Երևան, Կողբացի 1, բն. 
73, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
պանտոն (P123-12C), (C:100, M:0, Y:29, K:60) 
գույնով:
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20190635 (111) 29963
(220) 03.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 03.04.2029
(730) Բազիլուր Թի Էքսփըրթ (ՓՎԹ) ԼԹԴ., LK 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյ. մրգային և խոտաբուսային 

թուրմեր և այլ առողջարար թեյեր (թուրմեր), 
որոնք նախատեսված չեն բուժական նպա-
տակների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190652  (111) 29964
(220) 04.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 04.04.2029
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) Բացի «M TEK» և «MT» գրառումներից 
մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրագույն, արծաթագույն, կարմիր, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթ-
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային սիգարետների բուրա վետա-
րարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա խոտի 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու 
տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
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նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր. ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար:

____________________

(210) 20190690 (111) 29965
(220) 09.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 09.04.2029
(730) «Արագած» ՍՊԸ, Երևան, Ռուստամյան 
53, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 9. ջերմատեսիլ սարքեր.
դաս 13. ռազմամթերք:

____________________

(210) 20190694 (111) 29966
(220) 09.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 09.04.2029
(730) Ամվակ Սի.Վի., US 
(442) 03.06.2019
(310) 88270222   (320) 21.01.2019   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 1. պատրաստուկներ բույսերի 

աճը կարգավորելու համար և հորմոններ  
գյուղատնտեսության համար.

դաս 5. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար, մասնավորապես` միջատասպաններ, 
պեստիցիդներ, հերբիցիդներ, ֆունգիցիդ-
ներ, նեմատոցիդներ և կակղամորթներին 
ոչնչացնելու համար պատրաստուկներ առև-
տրային, գյուղատնտեսական և այգեգործական 
նպատակներով. 

դաս 7. գյուղատնտեսության համար 
քիմիկատների բաշխման մեխանիկական 
համակարգերի բաղադրիչ մասեր, այն է՝ 
պլաստմասսայե տարողություններ, որոնք 
օգտագործվում են համակարգի կողմից 
կիրառվող գյուղատնտեսական քիմիական 
նյութը պահելու համար. պեստիցիդների 
համար նախատեսված գյուղատնտեսության 
մեջ օգտագործվող, դատարկ վաճառվող, 
առանց չափման սարքի ոչ մետաղական 
տարողություններ` մեխանիկական բաշխիչների 
հետ օգտագործելու, տարողությունից նյութը 
բաշխելու համար.

դաս 9. հեղուկի բաշխման համակարգեր, 
որոնք բաղկացած են պեստիցիդների համար 
նախատեսված գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործվող, դատարկ վաճառվող, չափման 
սարքով ոչ մետաղական տարողություններից՝ 
տարողությունից նյութը բաշխելու համար. 
գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող կառա-
վարող սարքեր՝ պեստիցիդները բաշխելու 
համակարգից նյութերի բաշխումը կառա-
վարելու և նշված բաշխման տվյալները 
արտացոլելու համար. գյուղատնտեսության 
մեջ օգտագործվող պեստիցիդների բաշխման 
համար նախատեսված էլեկտրոնային բաշխիչ 
համակարգեր՝ բաղկացած մեկ կամ երկու 
տարողություններից և չափիչ սարքից՝ մի 
տարողությունից նյութը բաշխելու համար, 
որոնցից մեկը նախապես լի է պեստիցիդնե-
րով. գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող 
էլեկտրո նային բաշխիչ համակարգ՝ բաղկացած 
մեկ կամ երկու տարողություններից, որոնցից 
մեկը նախապես լի է պեստիցիդներով, չափիչ 
սարքով մեկ տարողությունից նյութը բաշխելու 
համար, մեկ կամ մի քանի տվիչներից և (կամ) 
մոնիտորներից՝ արտաքին պայմանները և 
համակարգի արտադրողականությունը որոշելու 
համար, տվյալների արտացոլման և բաշխման 
կառավարման հսկիչ սարքերից, և մեկ կամ մի 
քանի հիշողության սարքերից չափաբերման և 
տվյալների մշակման գրառման համար։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20190703  (111) 29967
(220) 10.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 10.04.2029
(730) Վառլամ Հակոբի Հակոբյան, Երևան, 
Իսրայելյան 21, բն. 14, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «ARMENIA», «WINE-BRANDY HOUSE», 
«ВОДКА», «0.5 ЛИТР» և «40% АЛК/КРЕП.» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ դարչնագույն, շագանակագույն, սև, բեժ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190730  (111) 29968
(220) 12.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 12.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աստղիկ 
Գալստյան Անտոնի, ք. Վաղարշապատ, Սուրբ 
Մովսես Խորենացի փ., շ. 28, բն. 5, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 10. որովայնային գոտիներ. 

ենթաորովայնային գոտիներ. որովայնային 
իրանակալներ. բժշկական ներքնակներ 
ծննդաբերության համար. լսողական ապա-
րատներ թույլ լսողություն ունեցողների համար. 
լսափողակներ. վիրաբուժական սեղմիչներ. 
բժշկական ասեղներ. ասեղներ կարեր դնելու 
համար. արգանդային (հեշտոցային) օղակներ. 
տաք օդի թերապևտիկ ապարատներ. տաք օդի 
թրթռիչներ բժշկական նպատակների համար. 
տակը դնելու մոմլաթներ հիվանդանո ցա յին 
մահճակալների համար. սավաններ անպա-
հությամբ տառապողների համար. փողաձողեր 
(կաթետերներ). ռադիումային խողովակներ 
բժշկական նպատակների համար. մանկական 
ատամնաօղակներ. ոսկրաբուժական վիրա-
կապեր հոդերի համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. ձգուն (էլաստիկ) կալանդ ներ. 
գալվանական գոտիներ բժշկական նպա-
տակների համար. ռենտգենյան ապարատ ներ 
բժշկական նպատակների համար. սանիտարա-
հիգիենիկ տակադիր պետքանոթներ. տակա-
դիր պետքանոթներ բժշկական նպատակ ների 
համար. մանկաբարձական գործիքներ անաս-
նաբույժների համար. մանկական սննդի շշեր 
ծծակներով. վիրաբուժական դանակներ. 
հերձադանակներ. ոտնամաններ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
ընդարձակիչներ. թքամաններ բժշկական 
նպատակների համար. աղելարեր. անվավոր 
պատգարակներ հիվանդների համար. պատ-
գարակներ հիվանդների համար. ոսկրա-
բուժական իրեր. կալանդներ ճողվածք ների 
համար. կոշիկների սուպինատորներ 
(վերհակիչներ). զսպաշապիկներ. կանյուլներ 
(փողակներ). ձեռնոցներ բժշկական նպա-
տակների համար. հարմարանքներ մարմնի 
խոռոչները լվանալու համար. գոտիներ 
բժշկական նպատակների համար. կալանդներ 
հղիների համար. ոսկրաբուժական գոտիներ. 
ատամնաբույժի բազկաթոռներ. ամորձատման 
աքցաններ. էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ոսկրահարդար կոշիկներ. արհեստական 
ատամներ. վիրաբուժական սպունգներ. 
վիրաբուժական ապարատուրա և գործիքներ. 
պայուսակներ բժշկական գործիքների 
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հավաքածուներով. վիրաբուժական թելեր. 
ապարատուրա անզգայացման համար. 
վիրաբուժական մկրատներ. ջերմաէլեկտրական 
ճնշակներ (վիրաբուժական). ճնշակներ 
(վիրաբուժական). կաթոցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. հարմարանքներ 
կոշտուկները կտրելու համար. կոսմետիկական 
մերսման սարքեր. բարձիկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական կտրող 
գործիքներ. ինկուբատորներ բժշկական 
նպատակների համար. գդալներ դեղ ընդունելու 
համար. քերակներ լեզուն մաքրելու համար. 
ականջի ունելյակներ. ատամնաբուժական 
շաղափներ. ատամնաբուժական ապարա-
տուրա և գործիքներ. բույթեր ատամների 
պրոթեզավորման համար. ատամի պրոթեզներ. 
նշտարներ. ատամնաբուժական հայելիներ. 
մատակալներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ ներարկումների համար. 
ջրաքաշման փողակներ բժշկական նպա-
տակների համար. ջրի պարկեր բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան ապարատ-
ների էկրաններ բժշկական նպատակների 
համար. էլեկտրասրտագիրներ. զոնդեր 
(զննաձողեր) բժշկական նպատակների համար. 
պոմպեր բժշկական նպատակների համար. 
ապարատուրա արյան անալիզների համար. 
բազկաթոռներ բժշկական կամ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
պղպջակային կաթոցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. մանկաբարձական 
աքցաններ. ապարատուրա 
գալվանաթերապիայի համար. ձեռնոցներ 
մերսման համար. գաստրոսկոպներ 
(ստամոքսադիտակներ). բժշկական 
սառցապարկեր. արյունաչափիչներ. ջրային 
մահճակալներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ ենթամաշկային 
ներարկումների համար. որովայնային 
բարձիկներ. ինհալյատորներ ներշնչակներ). 
ներարկիչներ բժշկական նպատակների 
համար. քնաբեր բարձիկներ. ուրոլոգիական 
(միզաբանական) սարքեր և գործիքներ. 
ինսուֆլյատորներ. հոգնաներ. ուլտրա մա-
նուշակագույն լամպեր բժշկական նպատակների 
համար. լազերներ բժշկական նպատակների 
համար. կաթնածծիչներ. լամպեր բժշկական 
նպատակների համար. գոլորշիարար ներ 

բժշկական նպատակների համար. 
միզաընդունիչներ (միզահավաք անոթներ). 
ծնոտների պրոթեզներ. անզգայացման 
դիմկալներ. մերսման սարքեր. բժշկական 
սարքեր և գործիքներ. բժշկա կան անոթներ. 
բժշկական գործիքների պիտոյա տուփեր 
(ճամպրուկներ). վերջավորություն ների պրո-
թեզներ. վիրաբուժական հայելիներ. հատուկ 
կահույք բժշկական նպատակների համար. 
մանկաբարձական գործիքներ. գոտիներ 
պորտի համար. ակնաչափներ. սարքեր 
զարկերակի չափման համար. ակնա դիտակներ. 
լսողական օրգանները պաշտպանող միջոցներ. 
արհեստական մաշկ վիրաբուժական նպա-
տակների համար. հենակների (անթացուպերի) 
ծայրապանակ ներ. դեղահաբերը ներածելու 
հարմարանքներ. նախապահպանակներ. զար-
կերակային ճնշման չափման սարքեր. 
քվարցային լամպեր բժշկական նպատակների 
համար. ռենտգենյան ապարատներ և 
տեղակայանքներ բժշկական նպատակ ների 
համար. ռենտգենագրեր բժշկական 
նպատակների համար. ռադիոգիտական 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. ապարատներ ճառագայթային բուժման 
համար. վերակենդանացման ապարատուրա. 
ռենտգենյան խողովակներ բժշկական 
նպատակների համար. հարմարանքներ 
ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանվելու 
համար. շնչադիմակներ արհեստական շնչա-
ռության համար. ապարատուրա արհեստական 
շնչառության համար. սղոցներ վիրաբուժական 
նպատակների համար. կրծքի պրոթեզներ. 
արգանդային ներարկիչներ. հեշտոցային 
սրսկիչներ. լսափողակներ. ծծակներ երեխա-
ների համար. հենարաններ տափակա-
թաթության դեպքում օգտագործելու համար. 
ապարատուրա խլությունը բուժելու համար. 
պահող վիրակապեր. կարեր դնելու նյութեր. 
վիրահատական սեղաններ. հերյուններ. 
միզուկային զոնդեր (զննաձողեր). միզուկային 
ներարկիչներ. բժշկական բանկաներ. 
անասնաբուժական սարքեր և գործիքներ. 
թրթռական ապարատներ մահճակալների 
համար. թրթռամերսիչներ. աչքի պրոթեզ ներ. 
օդակախութային սարքեր բժշկական 
նպատակների համար. փչովի բարձեր 
բժշկական նպատակների համար. փչովի 
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բարձիկներ բժշկական նպատակների համար. 
փչովի ներքնակներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ բժշկական նպատակների 
համար. վիրաբուժական առաձգական 
գուլպաներ. երակների լայնացման ժամանակ 
օգտագործվող ձգուն (էլաստիկ) երկար 
գուլպաներ. հենակներ (անթացուպեր). ծծակով 
շշերի կափարիչներ. ծծակներ մանկական շշերի 
համար. ոսկրահարդար միջատակեր. մանրէա-
զերծված վիրաբուժական սավաններ. հատուկ 
բժշկական նպատակների համար հար-
մարեցված մահճակալներ. էլեկտրոդներ 
բժշկական նպատակների համար. էլեկտրական 
գոտիներ բժշկական նպատակների համար. 
ապարատուրա ֆիզիկական վարժություն ների 
համար բժշկական  նպատակներով. ինկու-
բատորներ նորածինների համար. 
հարմարանքներ մարմնի խոռոչները մաքրելու 
համար. ատամնաբուժական էլեկտրական 
ապարատուրա. ապարատուրա բժշկական 
անալիզների համար. ուլտրամանուշակա գույն 
ճառագայթների զտիչներ բժշկական նպա-
տակների  համար. ծխահարման ապարատներ 
բժշկական նպատակների համար. իրանա-
կալներ բժշկական նպատակների համար. ոչ 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
էլեկտրական ծածկոցներ բժշկական 
նպատակների համար. մազի պրոթեզներ. 
վիրաբուժական ծնկակալներ. ոսպնյակներ 
(ներակնային պրոթեզներ) ներպատվաստման 
համար. պառկելախոցերի առաջացումը 
կանխող բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ 
ապարատուրա. շնչաչափներ (բժշկական 
գործիքներ). ջերմաչափներ բժշկական 
նպատակների համար. ասեղներ ասեղնա-
բուժության համար. հատուկ հագուստ 
վիրահատական սենյակների համար. ախտ-
որոշման ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. գործիքներ էլեկտրա-
ասեղնաբուժության համար. սրտախթանիչներ. 
հարմարանքներ հաշմանդամներին տեղա-
փոխելու համար. դիմկալներ բժշկական 
անձնակազմի համար. ոսկրաբուժական գիպսի 
կապեր. վիրաբուժական սավաններ. վիրա-
բուժական ներպատվաստիչներ արհեստական 
նյութերից. ջերմաճնշակներ առաջին օգնության 
համար. գիշերանոթների նստոցներ. սրտի 
դեֆիբրիլյատորներ. դիալիզորդ սարքեր. 

լարային ուղղորդիչներ (բժշկական). 
օրթոդոնտիկ սարքեր. բժշկության մեջ 
օգտագործվող օդաքաշ ապարատներ. հատուկ 
տարողություններ բժշկական թափոնների 
համար. լանջագոտի (պահող կալանդ). 
պարկիկներ հեշտոցային ցնցուղման համար. 
էրոտիկ տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ). 
միկրոողորկման ապարատներ մաշկի համար. 
մարմնի ֆունկցիոնալ խանգարումները 
վերականգնելու համար, ապարատուրա 
բժշկական նպատակներով. ստենտներ. 
ականջի վիրախծուծներ (ականջը պաշտ-
պանելու հարմարանքներ). ջերմաստիճանի 
կպչուն ցուցասարքեր բժշկական նպատակների 
համար. հենասայլակներ սահմանափակ 
հնարավորություններ ունեցող անձանց  համար. 
տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար. կորյակային ցանցը 
բուժելու սարքեր. սանրեր ոջիլների դեմ. 
քառակուսի հենարանով ձեռնափայտեր 
բժշկական նպատակների համար. ներդիտակ 
խցիկներ բժշկական նպատակների համար. 
սրտի աշխատանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող 
(կոմպրեսիոն) հագուստ. սեքս-խաղալիքներ. 
ուղեղի էլեկտրախթանիչներ. ներդրվող 
միջոցներ դեղերը մաշկի տակ ներարկելու 
համար. կենսաքայքայիչ իմպլանտներ ոսկորի 
սևեռակման համար. բժշկական մածկա-
թիակներ. ասպիրատորներ քթի համար. 
պաշտպանիչ ատամնակալներ ատամնա-
բուժական նպատակների համար. դաշտա-
նային թասակիկներ. շնչառական դիմակներ 
արհեստական շնչառության համար. 
օրթոդոնտիկ ռետինե կապեր. վերլուծիչներ 
մանրէների նույնականացման համար 
բժշկական նպատակներով. ապարատներ 
ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտությունների համար 
բժշկական նպատակներով. ցողունային 
բջիջների վերականգնման ապարատներ 
բժշկական նպատակներով. մարմնի ճարպը 
հսկող-չափող սարքեր. մարմնի կազմությունը 
հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի մատների 
բաժանիչներ ոսկրաբուժական նպատակների 
համար. հակառևմատիկ ապարանջաններ. 
հակառևմատիկ օղակներ. ապարանջան ներ 
բժշկական նպատակների համար. վիրա-
բուժական ռոբոտներ. ծծակներ մանուկներին 
կերակրելու համար. ապարանջաններ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 20 19

սրտխառնոցի դեմ. քայլավարժանքի անվավոր 
սայլակներ. ջրածնային ինհալյատորներ 
(ներշնչակներ). մագնիսա-ռեզոնանսային 
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, 
բժշկական նպատակների համար. մահճա-
կալների փչովի ներքնակներ բժշկական 
նպատակների համար. սառեցնող սպեղանա-
լաթեր բժշկական նպատակների  համար. 
սառեցնող բարձիկներ առաջին օգնության 
համար. ձեռքի շարժական միզամաններ. 
ձեռնափայտեր բժշկական նպատակների 
համար. ռոբոտային էքզոկմախքների 
կոստյումներ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար. ակուպրեսուրային 
ապարանջաններ. երեխաների ծծակների 
պնդակ-բռնիչներ. խոլեստերինը չափող 
գործիքներ. հիվանդի հետազոտման խալաթ-
ներ. բիոմագնիսական օղակներ թերապևտիկ 
կամ բժշկական նպատակների համար դեմքի 
թերապևտիկ դիմակներ. հաբերի մանրա-
տիչներ. արյան մեջ գլյուկոզան չափող 
գործիքներ. պնդացման լամպեր բժշկական 
նպատակների համար.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարար-
ներ. անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ), 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտա դրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա-
կարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունք ներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փա թիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 

համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
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գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշա քար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտա դրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր 
կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու 
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային 
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ 
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ. 
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. 
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. 
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի. 
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 

շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապո նական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ). 
օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
Մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող ծամոն-
ներ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
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դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիք-
ների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղա-
դրություններ գազավորված ջուր արտադրելու 
համար. լիթիումաջուր. հանքային ջրեր 
(ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր ված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 35. առևտուր. օգնություն գործա րա-
րության կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 

գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործարա-
րության արդյունավետության փորձաքննա-
կան ծառայություններ. աճուրդային վաճառք. 
շուկայի ուսումնասիրություն. առև տրային 
գործունեության գնահա տում. հետա-
զոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարա րության 
կազմակերպման հար ցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություն-
ներ. ծառայություններ հասա րա կական 
հարա բերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակա լությունների ծառայություններ. գոր-
ծարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված  հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
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հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և  
ծառայությունների  ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 

ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայու-
թյուններ. արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
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տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես- ծառայություն-
ներ. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտադրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր  կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 

կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատրաս-
տում, առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. քեմպինգ-
ների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պան սիոններում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռես տո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանի-
ների համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում:

____________________

(210) 20190766 (111) 29969
(220) 16.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 16.04.2029
(730) Վլադիմիր Հարությունյան, Երևան, 
Ազատամարտիկների 3-րդ նրբ., տուն 18/1, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

26

ՄԱՍ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 20 19

(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի ծառայություններ, 

մասնավորապես՝ ռեստորանների ծառայու-
թյուններ, հանդիսությունների սրահների 
ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190809 (111) 29970
(220) 19.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 19.04.2029
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. ջերմային 

մշակման ենթարկված մրգեր. չրեր.
դաս 30. սուրճ. համեմունքներ. թեյ.
դաս 33. օղի. գինի: 

____________________

(210) 20190810  (111) 29971
(220) 19.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 19.04.2029
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. ջերմային 

մշակման ենթարկված մրգեր. չրեր.
դաս 30. սուրճ. համեմունքներ. թեյ:

____________________

(210) 20190851  (111) 29972
(220) 26.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 26.04.2029
(730) «Լիլար» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Հաղթանակ, փ. 9, տուն 8/1, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
և խակի կանաչ (R158, G166, B94) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. համպար 
(պարֆյումերիա). օճառներ. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի յուղ. 
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. բուրավետ 
փայտանյութ. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
լոսյոններ մազերի համար. եթերային յուղեր 
մայրու ծառից. պատրաստուկներ մաքրելու կամ 
փայլեցնելու համար. դերձակի մոմ. եթերային 
յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
կրեմներ. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ 
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մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի 
կեղև լվացքի համար. մազահեռացնող 
մոմ. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից 
պատրաստվող հրուշակեղենի համար (եթերային 
յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետիկական 
վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն 
(պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
արդուզարդի միջոցներ. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ. շամպուններ. օծանելիք. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ 
սափրվելու համար. հոտազերծող օճառներ. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով 
օճառներ հարդարանքի համար. տերպեններ 
(եթերային յուղեր). արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ). 
օճառներ քրտնելու դեմ. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպե-
լիքների համար (եթերային յուղեր). աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով  օգտագործվողների. 
կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակ ների համար. շամպուններ ընտանի 
կենդանիների համար (ոչ բուժական խնամքի 
միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոններով 

տոգորված անձեռոցիկներ. սափրվելու 
լոսյոններ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. օդի բուրավետիչներ. 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչ-
ներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. եթերային յուղեր 
ցիտրոնից. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սննդային բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուսական կոսմետիկական 
պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող 
միջոցներ անձնական հիգիենայի համար. 
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. շամպուններ 
կենդանիների համար (ոչ բժշկական խնամքի 
միջոցներ). պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. սպիտակեցնող (գունազրկող) 
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար. 
մերսման մոմեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ երեխաների 
համար. 

դաս 4. մոմեր Նոր տարվա տոնածառերի 
համար. մոմեր լուսավորման համար. վառելիքի 
բրիկետներ. մոմ լուսավորման համար. մոմ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
լուսավորող յուղեր. պատրույգներ մոմերի 
համար. խոնավացնող յուղեր. արևածաղկի 
ձեթ արդյունաբերական նպատակների համար. 
գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). անուշահոտ մոմեր. 
կենսավառելիք. մեղրամոմ կոսմետիկական 
միջոցներ արտադրելու համար. 

դաս 5. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. միջոցներ գլխացավի 
դեմ. ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. 
մոմեր ծխահարման համար. աչքի թրջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ յուղեր. դեղաբույսեր. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
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մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. միջոցներ 
ոտքերը քրտնելու դեմ. բուժիչ արմատներ. 
խավարծիլի արմատներ դեղագործական 
նպատակների համար. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ). 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. լոգանքի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. գերչակի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. հոտազերծիչներ հագուստի 
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. 
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. բույսերի 
էքստրակտներ բժշկական նպատակների 
համար. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը 
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ. 
մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակների 
համար. 

դաս 29. գետնընկույզի յուղ. կակաոյի 
սննդային յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). 
կանճրակի սննդային յուղ. սննդային յուղ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային յուղ 
արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային յուղ. 
արմավենու սննդային յուղ. զեյթունի սննդային 
յուղ. արևածաղկի սննդային յուղ. ծեծած նուշ. 
մշակված գետնընկույզ. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). սոյայի կաթ. կտավատի սննդային 
յուղ. գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. նշի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. բրնձի կաթ. կիտրոնի 
հյութ խոհարարական նպատակների համար. 
վարսակի կաթ. առաջին սառը մամլման  
եղանակով  ստացված ձիթապտղի սննդային 
յուղ. սոյայի ձեթ սննդի համար. նուշի կաթ. 
գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
մամլած մրգային խմոր:

____________________

(210) 20190880 (111) 29973
(220) 30.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 30.04.2029
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «ՍմարթՕֆիս» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է մուգ կապույտ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. նամակագրության նախավճարում:

____________________

(210) 20190882 (111) 29974
(220) 30.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 30.04.2029
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «ՍիթիՓոստ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է մուգ կապույտ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. նամակագրության նախավճարում: 

____________________
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(210) 20190883 (111) 29975
(220) 30.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 30.04.2029
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «ՍմարթՍթեյշն» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է մուգ կապույտ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. նամակագրության նախավճարում: 

____________________

(210) 20190884 (111) 29976
(220) 30.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 30.04.2029
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «ՍիթիՓոսթ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է մուգ կապույտ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. նամակագրության նախավճարում: 

____________________

(210) 20190889 (111) 29977
(220) 30.04.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 30.04.2029 
(730) «Մարիամ» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ 
համայնք, Հալաբյան 67, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) «Oil» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դեղին, սև և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելիքով լցավորում և սպասարկում):

____________________

(210) 20190911  (111) 29978
(220) 02.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 02.05.2029
(730) «Սպայկա» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
պողոտա 252, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, դարչնագույն և փիրուզագույն 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 

երշիկեղեն. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. 
պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. կարագ. շաքարած 
մրգեր. կաթ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. միս. 
մսային դոնդող. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար. խոզապուխտ. 
յոգուրտ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. կեֆիր (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
բեկոն. մարգարին. մշակված ընկույզներ. լյարդի 
պաշտետներ. պահածոյացված ձիթապտուղ. 
նրբերշիկ. տոմատի խյուս. բանջարեղենային 
աղցաններ. մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ 
սնունդ պատրաստելու համար. ենթամթերքներ. 
մրգակեղև. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. մրգային չիպսեր. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
պահածոյացված միս. հարած սերուցք. խոզի 
միս. մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. խնձորի խյուս. 
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. 
կաթնաշոռ. կաթնային կոկտեյլներ. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կոմպոտներ 
(աղանդեր եփած մրգերից). խտացրած կաթ. 
թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). արաժան 
(կաթնաթթվային խմորումով մերված կաթ). 
մածուն (թթվեցրած կաթ). տոմատի մածուկ. 
բադրիջանի խավիար. դդմիկի խավիար. 
կաթի փոշի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար.

դաս 30. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադային 
ըմպելիքներ. սոուսներ (համեմունքներ). սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). համեմունքներ աղցանների 
համար. մրգային խյուսեր (սոուսներ). սոուսներ 
մակարոնեղենի համար.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրային, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. թարմ 
հատապտուղներ. ընկույզներ (պտուղներ). 
չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. սնկեր 
(չմշակված). չմշակված կիտրոններ. թարմ 
վարունգ. թարմ բանջարեղեն. թարմ մրգեր. 
բույսեր. թարմ նարինջներ. խաղող (թարմ). նուշ 
(պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված).

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). տոմատի 
հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. մրգային 
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). սմուզիներ 
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ). պրոտեինով 
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20190933 (111) 29979
(220) 06.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 06.05.2029
(730) Սիրարփի Խոջաբաղյան Սամվելի, ք. 
Գորիս, Սարյան 27, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 

լոգանքի համար. լոսյոններ մազերի 
համար. եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. արդուզարդի միջոցներ. 
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օծանելիք. բուրավետ ջուր.հարդարանքի 
յուղեր. հարդարանքի ջուր և պարֆյումերիային 
արտադրանք.

դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 
իրեր). արծաթյա մետաղաթել. արծաթյա 
թելեր (թանկարժեք իրեր). ապարանջաններ 
(թանկարժեք իրեր). կախազարդեր 
ոսկերչական իրերի համար. կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). մետաղադրամներթելեր ազնիվ 
մետաղներից (թանկարժեք իրեր). ոսկերչական 
իրեր. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). գլխարկների 
ոսկյա զարդարանքներ. ականջօղեր. 
անմշակ կամ դրվագված արծաթեղեն. 
զարդատուփեր. ասեղնագործ ապարանջաններ 
մանածագործվածքից (թանկարժեք իրեր). 
գլխազարդեր և թանկարժեք քարեր. արծաթյա 
և ոսկյա իրեր.

դաս 18. հովանոցներ. դրամապանակներ. 
տուրիստական պայուսակներ. կանացի 
պայուսակներ. պայուսակներ:

____________________

(210) 20190955 (111) 29980
(220) 08.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 08.05.2029
(730) Հարդ Ռոք Լիմիթիդ, JE 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «SPICY SHRIMP» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. պատրաստի սնունդ, այն է՝ մանր 
ծովախեցգետիններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190958 (111) 29981
(220) 08.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 08.05.2029
(730) «Պենոտեքս» ՍՊԸ, Երևան, Քոչինյան 
13/15, AM 

(442) 16.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր. 

հակակոռոզիական պատրաստուկներ.  
մանրէասպան ներկեր. բաղադրություններ 
ներքին հարդարանքի համար. պատվածքներ 
(ներկեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր 
փայտանյութի համար. ներկեր փայտա-
նյութի կամ փայտի համար. ներկանյութեր. 
միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու 
համար. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար. 
թանձրարաներ ներկերի համար. ներկող 
նյուփեր. գունանյութեր. սոսնձաներկեր. 
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյութեր 
(լաքեր). թանձր հակակոռոզիական 
քսուքներ. հրակայուն ներկեր. կապակցող 
նյութեր ներկերի համար. բաղադրություն-
ներ մետաղների փայլազրկումը կանխելու 
համար. պաշտպանական պատրաստուկներ 
մետաղների համար. բաղադրություններ 
ժանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ 
սպիտակեցման համար. լաքեր. ջրաներկեր 
նկարելու համար. յուղաներկեր նկարչության 
համար. 

դաս 16. ներկարարական գլանիկներ. 
նկարիչների վրձիններ. նկարելու վրձիններ. 
ներկելու վրձիններ. ծեփանյութեր. ծեփելու 
մածուկներ.

դաս 19. շինարարական լուծույթներ. 
սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանքների համար. 
բետոնե շինարարական տարրեր. բիտումային 
շինանյութեր. ոչ մետաղական քիվեր. քիվերի ոչ 
մետաղական ծեփածո զարդեր շինարարության 
համար.  

դաս 35. արևտուր. գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ:

____________________
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(210) 20191030  (111) 29982
(220) 17.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 17.05.2029
(730) «Հելի» ՍՊԸ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 100, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «HOTEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, շագանակագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րա րական գործառնությունների մասին. 
հայտա րարությունների    փակցնում.   ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվու թյան 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մեքենագրման 

ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդա տվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտու-
րային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետա զոտու թյուններ. ծառայություններ 
հասարա կա կան հարա բերությունների բնա-
գավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդա-
յին գործակալությունների ծառայություն-
ներ. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտա-
կան խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա -
թղթերի նախապատրաստում. աշխատա-
կիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

33

ՄԱՍ 1

33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 20 19

բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնա պաշարներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանք ների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 

հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբկայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
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հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդա-
յին հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավորմամբ 
ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում. մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագործա-
կան, անասնաբուժական և հիգիենիկ պատ-
րաստուկների և բժշկական պարագա ների 
մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի վերա-
բերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ. 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

դաս 43.  տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրա  նոց ներում, պանսիոններում) զբաղ-
վող գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերա-
նոցների ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների ծառա-
յու թյուններ. քեմպինգների ծառայություն-
ներ. ճաշարանների ծառայություն ներ 
հիմնարկ ներում կամ ուսումնական հաս տա-
տու թյուններում. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում, պանսիոնների 
ծառայություններ, զբոսաշրջիկների համար 

տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման  ռեստորանների ծառա-
յություններ խորտկարանների ծառայու թյուն ներ. 
պանսիոններ կենդանիների համար, բարերի 
ծառայություններ, հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում).վաշոկու ռեստորանների ծառա-
յու թյուններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա 
սոբայի ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20191052  (111) 29983
(220) 22.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 22.05.2029
(730) Ստյոպա Սամվելի Ծառուկյան, Երևան, 
Վարդանանց փ., շ. 5Ա, տարածք 367, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 
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(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 

սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ) 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա-
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
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վերա. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտ-
ներ խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ-խորոված, տապակած միս). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-
դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի 
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի 
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի 
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի 
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի 
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը 
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով 
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային 
խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով. ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր). 

դաս 30.  ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից. 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտա դրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա-
կարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե-
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ). բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
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մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատու տակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 

ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք)/սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ). օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի 
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օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային 
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառե-
ցումով չորացրած ճաշատեսակներ. որոնց 
հիմնական բաղադրամասը բրինձն է. 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս [համեմունքներ]. խնձորի 
սոուս [համեմունքներ]. չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություն-
ներում. ռեստորանների ծառայություն-
ներ. ինքնա  սպասարկման ռեստորան ների 
ծառա  յություններ. խորտկարանների ծառա-
յու թյուններ. բարերի ծառայություններ. 
սենյակ ների, դահլիճների վարձակալում 
հավաք ների համար. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. վաշոկու ռեստո-
րանների ծառայություններ. «ուդոն» և 
«սոբա» ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20191093  (111) 29984
(220) 23.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 23.05.2029
(730) «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ, 
Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 
(442) 17.06.2019
(540)
 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (RGB-11,44,91, CMYK-100, 89, 36, 30, 
HEX-#0b2c5b) և սպիտակ (RGB-255, 255, 255, 
CMYK-000, 00, 00, 00, HEX-#ffffff)  գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. բորսայական միջնորդություն. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ):

____________________

(210) 20191096  (111) 29985
(220) 23.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 23.05.2029
(730) Ալքոն Ինք., CH 
(442) 17.06.2019
(310) 76850   (320) 04.02.2019   (330) JM   
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական,  բժշկական 

և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք 
և նյութեր բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդու և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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դաս 9. գիտական, հետազոտական, 
ծովային, երկրաբաշխական, լուսա նկար-
չական, կինեմատոգրաֆիական, տեսա-
լսողական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հայտնաբերման, 
փորձարկման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրականության օգտագործումը կամ 
բաշխումը հաղորդելու, միացնելու, փոխա-
կերպելու, կուտակելու, կարգավորելու կամ 
վերահսկելու սարքեր և գործիքներ. ձայնի,  
պատկերների կամ տվյալների գրառման, 
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման  
սարքեր և գործիքներ. գրանցված և ներբեռնված 
տեղեկակիրներ, համակարգչային ծրագրեր, 
տեղեկատվության գրանցման և պահպանման 
համար թվային կամ անալոգային դատարկ 
տեղեկակիրներ. առևտրի ավտոմատներ և 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ. համակարգիչներ և 
համակագիչներին կից սարքեր. կոստյումներ 
ջրասուզակության համար, ստորջրյա սուզման 
դիմապանակներ, ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ, 
քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների 
համար, ջրասուզակների ձեռնոցներ, շնչա-
ռական ապարատներ ստորջրյա լողի համար. 
կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար. սահմանափակ հնարավորություններ 
ունեցող անձանց համար թերապևտիկ 
և օժանդակ սարքեր. մերսման սարքեր. 
ապարատներ, սարքեր և իրեր երեխաների 
խնամքի համար. ապարատներ, սարքեր և իրեր 
սեռական ակտիվության համար. 

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191099  (111) 29986
(220) 23.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 23.05.2029
(730) «Թրի օֆ լայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Սուվորովի 
5ա, բն. 8, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 35. առևտուր.
դաս 41. առողջության ակումբների 

ծառայություններ առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ:

____________________

(210) 20191109  (111) 29987
(220) 24.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 24.05.2029
(730) Տոսիբա Մեմըրի Քորփըրեյշն, JP 
(442) 17.06.2019
(310) 2018-145370   (320) 26.11.2018   (330) JP
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(540) 

(511) 
դաս 7. հղկահաստոցներ, հեսանա-

հաս տոցներ կիսահաղորդչային թիթեղների 
համար. կտրող մեքենաներ կիսահաղորդչային 
թիթեղների համար. տեղափոխման մեքենա-
ներ կիսահաղորդչային թիթեղների համար. 
կիսահաղորդիչների արտադրման մեքենաներ 
և համակարգեր.

դաս 9. անալիզարար մեքենաներ և 
գործիքներ. չափման կամ տեստավորման 
մեքենաներ և սարքեր, գործիքներ. էլեկտրական 
կամ մագնիսական չափիչ և հաշվիչ սարքեր 
ու տեստերներ. հեռահաղորդակցային 
մեքենաներ և ապարատուրա. SD հիշողության 
քարտեր. համակարգչային ցանցային 
ադապտերներ. համակարգչային ցանցային 
փոխանջատիչներ. համակարգչային ցանցային 
համակենտրոնիչներ. համակարգչային ցան-
ցային  երթուղարարներ. չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). հիշողության սմարթ-քարտեր 
(միկրոսխեմաներով քարտեր). NAND ֆլեշ-
հիշողություն. NAND ֆլեշ-հիշողությամբ 
պահոցային սարքեր. NAND ֆլեշ-հիշողության 
վերահսկիչներ. NAND հիշողություն. 
էներգաանկախ հիշողություն (մշտական 
հիշողություն). էներգաանկախ (մշտական) 
հիշողությամբ հիշող սարքեր.  ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչներ. պինդմարմնային հիշողության 
քարթրիջներ. ֆլեշ-հիշողություն. ֆլեշ-
հիշողության քարտեր. հիշողության քարտեր. 
հիշողության քարտերի պատյաններ. 
կիսահաղորդիչներ. կիսահաղորդիչ 
հիշողություն. կիսահաղորդիչ հիշող 
սարքեր. տվյալների կրիչներ, կուտակիչներ 
համակարգիչների համար. տվյալների 
պահման սարքեր. տվյալների մշակման 
սարքեր (պրոցեսորներ). համակարգիչների 
հիշողության բլոկներ. համակարգիչներին 
կից սարքեր. պինդմարմնային կուտակիչներ. 
ինտեգրալ սխեմաներ. տպատախտակ-
ներ. համակարգչային սարքավորումներ. 
կենսա բանության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության հսկողության սարքեր, որոնք 
ընդրկված չեն 10-րդ դասում. hամակարգչային 

ներբեռնվող ծրագրեր. hամակարգչային 
գրառված ծրագրեր. էլեկտրոնային մեքենաներ, 
սարքեր, ապարատուրա և դրանց մասեր. 
մուլտիմեդիային տվյալներով գրառված 
հիշողության քարտեր և այլ հիշող սարքեր. 
էլեկտրոնային հրապարակումներ. 

դաս 35. էլեկտրական մեքենայական 
սարքավորանքի և ապարատների, սարքերի 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. առևտրային 
վաճառքին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում.

դաս 41. էլեկտրոնային հրապարակումների 
ապահովում. տվյալներով գրառված հիշող 
սարքերի վարձույթ.

դաս 42. ինտեգրալային սխեմաների 
մշակում. ծրագրային ապահովման մշակում, 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում, 
կամ ծրագրային ապահովման սպասար-
կում.  տեխնիկական  խորհրդատվություն 
համակարգիչների, ավտոմոբիլների և արդյու-
նա բերական մեքենաների վերաբերյալ.  ոչ 
ներբեռնելի առցանց ծրագրային ապահովում. 
ամպային տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում 
տվյալների փոխանցման ցանցերում։  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20191112  (111) 29988
(220) 24.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 24.05.2029
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն 

է՝ գինիներ, բրենդի, լիկյորներ, հայկական 
կոնյակ (բրենդի), օղի, վիսկի, ռոմ, ջին, մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ: 

____________________
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(210) 20191135   (111) 29989
(220) 30.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 30.05.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Բալոյան, ք. 
Էջմիածին, Չարենցի փ., տուն 471, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

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

դաս 9. մարտկոցներ տրանսպորտային 
միջոցների համար:

____________________

(210) 20191154  (111) 29990
(220) 31.05.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 31.05.2029
(730) «Վար հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան Դավիթաշեն 
8 Փ. 1/4, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար:

____________________

(210) 20191161  (111) 29991
(220) 04.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 04.06.2029
(730) Արմեն Սարգսյան, Շիրակի մարզ, գ. 
Հառիճ, փ. 7, տուն 12, AM 
(442) 01.07.2019

(540) 

(526) «ARM» և «PROJECT» բառային գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրի մուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

42

ՄԱՍ 1

42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 20 19

(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա-
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի 
հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 

անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. 
կաթնային կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված 
պղպեղ). արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցք-
ներ. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ-խորոված. տապակած միս). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

43

ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 20 19

նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-
դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի 
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի 
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի 
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի 
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի 
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը 
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով 
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային 
խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով. ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր). 

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղ-
վող գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերա-
նոցների ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայու թյուններ. քեմպինգների ծառայու-
թյուններ. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա-
տություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառա յու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձա-
կալում հավաքների համար. վրանների 
վարձույթ. խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի 
վարձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. 

մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. «ուդոն» 
և «սոբա» ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20191163  (111) 29992
(220) 04.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 04.06.2029
(730) «Ջիմոջի» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.07.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարջա նագույն (կորալյան կարմիր) և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ներբեռնվող ծրագրեր. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի).

դաս 35. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. ապրանքների 
ցուցադրում. հասարակական կարծիքի 
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հետազոտում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
գործնական տեղեկատվություն. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար-
մացում և պահում. տվյալների էլեկտրո նային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում. 
տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. գովազդային նյութերի 
ձևավորում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ:  

____________________

(210) 20191169  (111) 29993
(220) 04.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 04.06.2029
(730) Ջին Հյանգ Լիի, KR 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 

կոսմետիկական յուղեր մաշկի համար. 
կոսմետիկական կրեմներ մաշկի համար. 
գրիմ. կոսմետիկական միջոցներ մերսման 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
ֆունկցիոնալ կոսմետիկական միջոցներ. 
հակատարիքային կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ  մազերի և 
գլխի մաշկի համար. կոսմետիկական միջոցներ   
լոգանքի և ցնցուղ ընդունելու համար. 
արևապաշտպան կոսմետիկական միջոցներ. 
սնուցող միջոցներ եղունգների համար, 
մասնավորապես՝ ամրապնդող միջոցներ 
եղունգների համար, կրեմներ եղունգների 

համար. օդի բուրավետիչներ. եթերային յուղեր 
հոտավետ  նյութերի համար. եթերային յուղեր 
զուգարանների համար. շամպուններ մազերի 
համար. կոսմետիկական օճառ. նյութեր  
մաքրելու և լվացքի  համար. լվացքի փոշի. ժել 
մարմնի համար. յուղեր, որոնք ծառայում են 
որպես մաքրող միջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191188  (111) 29994
(220) 06.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 06.06.2029
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 16.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 

հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ 
(երկար). քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. բերետներ. 
բլուզներ. բոաներ (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ). կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). 
քրտնակալներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ, 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
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բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկ-
ներ. բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները). հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ 
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական 
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. 
խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային 
կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
մուշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 

բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի 
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). 
դիմակներ քնելու համար. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգներ. 
դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ 
(շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. հագուստ, այդ թվում՝ գուլպեղեն 
ու տրիկոտաժեղեն, բասկետբոլային կոշկեղեն, 
բասկետբոլային կոշկեղեն՝ ռետինե կամ 
կաուչուկե ներբանով, բասկետբոլային կեդեր, 
թենիսկաներ, «պոլո» շապիկներ (բլուզներ), 
բամբակե սպորտային սվիտերներ և շապիկներ 
(բլուզներ), ֆուֆայկաներ, սպորտային 
սվիտերներ, բամբակե շապիկներ (բլուզներ) 
և ֆուտբոլկաներ, տոլստովկաներ, բամբակե 
սպորտային տաբատներ, մարզական 
տաբատներ, վարտիքներ, փոխաններ, 
ուսակապերով տոպեր, կիսատաբատներ, կարճ 
տաբատներ, կիսավարտիքներ, սպորտային 
շապիկներ (բլուզներ), ռեգբի խաղալու 
շապիկներ (բլուզներ), գիշերաշապիկներ, 
մարզական կոստյումներ, տաքությունը 
պահպանող սպորտային տաբատներ, 
մարզական տոպեր, մարզական շապիկներ 
(բլուզներ), ժակետներ, պիջակներ, բլեյզերներ, 
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փողկապներ (հագուստ), գլխաշորեր, 
հողմակայուն բաճկոններ (հագուստ),  
գլխակապեր (հագուստ), բազկակապեր, 
ներքնազգեստ, բռնցքամարտիկների կիսա-
վարտիքներ, սլաքս տաբատներ, գործած և 
տրիկոտաժի շապիկներ (բլուզներ), զգեստներ 
ջերսիից, զգեստներ և համազգեստ աջակցման 
խմբերի համար, հագուստ լողանալու համար, 
զգեստներ լողալու համար, բիկինիներ, 
տանկինիներ (բիկինի տեսակի կիսավարտիքով 
մայկաներ), կիսավարտիքներ և շորտեր 
լողալու համար, շորտեր լողանալու համար, 
կիսավարտիքներ և շորտեր տախտակի վրա 
սահելու համար, անջրանցիկ կոստյումներ, 
լողափի հագուստ, թիկնոցներ լողազգեստի 
համար, պարեոներ և լայն շարֆեր լողազգեստի 
համար, լողափի սանդալներ ու հողաթափներ, 
լողափի բոլորագլխարկներ և գլխարկներ, 
հովարով արևապաշտպան գլխարկներ, 
գլխարկներ լողալու համար, կեղծամներով կամ 
մազափնջերով օրիգինալ գլխարկներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191191  (111) 29995
(220) 06.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 06.06.2029
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. ծխամորճեր. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար (ոչ 
ազնիվ մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. 
վառիչներ ծխողների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). լուցկիներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. մոխրամաններ 
(ոչ ազնիվ մետաղներից). սիգարակտրիչ 
մեքենաներ:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191199  (111) 29996
(220) 07.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 07.06.2029
(730) «Ոսկե պինգվին» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 
40, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, մասնավորապես՝ մրգային 
ըմպելիքներ, մրգահյութեր:

____________________

(210) 20191205  (111) 29997
(220) 07.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 07.06.2029
(730) «Ապարան ջուր» ՍՊԸ, ք. Ապարան, Ա. 
Խաչատրյան փ., տուն 18, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 
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(526) Բացի «ԱՂԲՅՈՒՐ» և «ԱՊԱՐԱՆ ՋՈՒՐ» 
ՍՊԸ  գրառումներից մնացած բոլոր բառային 
տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ կապույտ,  կարմիր և բաց 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. սեղանի ջուր:
____________________

(210) 20191227  (111) 29998
(220) 11.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 11.06.2029
(730) «Ալբիոն - 2002» սահմանափակ պատաս-
խանա տվությամբ ընկերություն, RU 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «3» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, բեժ, ոսկեգույն, դեղին, 
բաց և մուգ կանաչ, երկնագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. բրենդի:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191228  (111) 29999
(220) 11.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 11.06.2029
(730) «Ալբիոն - 2002» սահմանափակ պատաս-
խանատվությամբ ընկերություն, RU 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «5» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, բեժ, ոսկեգույն, դեղին, 
բաց և մուգ կանաչ, երկնագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. բրենդի:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191229  (111) 30000
(220) 11.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 11.06.2029
(730) «Ալբիոն - 2002» սահմանափակ պատաս-
խանատվությամբ ընկերություն, RU 
(442) 01.07.2019
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(540) 

(526) «7» թիվը և «МАРОЧНЫЙ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, բեժ, ոսկեգույն, դեղին, 
բաց և մուգ կանաչ, երկնագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. բրենդի:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20191231  (111) 30001
(220) 11.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 11.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Ելինյան 
Անդրանիկի, Կոտայքի մարզ, գ. Բջնի, 1 փ., տ. 
194, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. հանգստի գոտում 
հանգստի տաղավարների ծառայություններ 
(ժամանակավոր տեղավորում):

____________________

(210) 20191232  (111) 30002
(220) 12.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 12.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հարություն 
Աջեմյան Աշոտի, Կոտայքի մարզ, Մուշ թաղ., 
Անդրանիկի փ. 1, տուն 1, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «SAFE VOYAGE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. ուղևորային փոխադրումներ:
____________________

(210) 20191279  (111) 30003
(220) 20.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 20.06.2029
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(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) Բոլոր բառային գրառումները բացի 
«GT» երկտառից ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է բաց արծաթագույն, արծաթագույն, մուգ 
արծաթագույն, սպիտակ, սև և մուգ կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 

համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր. ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար:

____________________

(210) 20191299  (111) 30004
(220) 24.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 24.06.2029
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեննոստյու «Կուրսկիյ Սոլոդ», RU 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) «KURSK MALT» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, դարչնագույն և դեղնադարչնագույն 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 31. ածիկ գարեջրագործության և 

օղեթորման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191301  (111) 30005
(220) 24.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 24.06.2029
(730) «Քավաթ Ինթերփրայսիս» ԷլԷլՍի, US 
(442) 16.08.2019
(540) 

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

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։

____________________

(210) 20191305  (111) 30006
(220) 25.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 25.06.2029
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիք-
ներ. սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20191318  (111) 30007
(220) 26.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 26.06.2029
(730) «Իքս-արթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 4/55, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

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

դաս 42. համակարգչային տեխնոլոգիա-
ների ոլորտում խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20191321  (111) 30008
(220) 26.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 26.06.2029
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 
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(511) 
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի 

ամրացման համար. հղկաքարեր. պատրաս-
տուկներ գործիքներ սրելու համար. քարեր 
սափրվելու համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. 
նշի օճառ. համպար (պարֆյումերիա). 
պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր). կարմիր 
կրոկուս ողորկման համար. օճառներ. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. օճառներ սափրվելու համար. լեղակ 
սպիտակեղենի համար. էսենցիա (բնահյութ) 
բադիանից. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. շրթներկ. բամբակե 
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման 
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. պատրաստուկներ կաշվի 
գունաթափման համար. աղեր սպիտակեցման 
համար. սոդա սպիտակեցման համար. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. օսլա 
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լաքեր եղունգների համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոններ 
մազերի համար. մետաղների կարբիդներ 
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ 
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
hրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու կամ 
փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ 
ողորկման համար. կոշիկների խնամքի 
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ 
մանրահատակի համար. դերձակի մոմ. 
ողորկելու մոմեր. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 

կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու 
միջոցներ. կոսմետիկական մատիտներ. 
քսուքներ ողորկման համար.  կոսմետիկական 
կրեմներ.  լվացքի սոդա. մաքրելու համար 
սոդա. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի 
համար. մոմեր կաշվի համար. կրեմներ կաշվի 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ 
մաքրելու համար. ճարպազերծող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռաց-
նելու համար. ատամի մածուկներ. ատամի 
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի 
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակա-
ստատիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկ-
ներ լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի 
կտորներ. պատրաստուկներ գունազերծման 
համար. պատրաստուկներ արծնուկը 
հեռացնելու համար. ժավելաջուր. նարդոսի 
ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի ջուր. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ. 
խունկ. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթե րային 
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ (պար-
ֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից 
պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. 
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
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հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող պատ-
րաստուկներ լվացքի համար. արդուզարդի 
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների մաքրման համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. 
օծանելիք. արհեստական եղունգներ. պատ-
րաստուկներ եղունգների խնամքի համար. 
պատրաստուկներ պատի պաստառները 
մաքրելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե 
հղկաթուղթ. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա 
(չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ 
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ. 
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու 
դեմ. կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, 
մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ 
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր). 
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր 
սպիտակեղենի համար. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ներկա-
նյութեր մորուքի և բեղերի համար. կոս-
մետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 

համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը 
հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. դեկորատիվ 
փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզները մաքրելու համար. պատ-
րաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու համար. 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար (ոչ 
բուժական խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզ ների 
ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները և 
հոնքերը ներկելու համար. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող 
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի 
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ 
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել 
ատամների սպիտակեցման համար. լվացող 
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևներին 
փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ. 
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող 
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների 
համար. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 
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պիտակներ եղունգների համար. արևա-
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր 
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկա-
նյութ). գուտալին (կոշիկի քսուք). պատ-
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական 
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ. 
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար. 
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաս-
տուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական 
նպատակների համար. սպիտակեցնող շեր-
տիկներ ատամների համար. սննդային 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական 
կոսմետիկական պատրաստուկներ. ոչ բուժա-
կան մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե նայի 
համար. բուսական էքստրակտներ կոս-
մետիկական նպատակների համար. եղունգների 
լաքահանիչներ. մոմ հատակի համար. 
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). պատ-
րաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային 
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ 
հոտազերծման համար. կենցաղային քիմիա-
կան պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր 
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող 
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. մերսման մոմեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի 
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ եղունգ-
ների համար.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական նպա-
տակների համար. ալգինատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ալգիցիդներ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք) 
ատամների համար. ատամնաբուժական 
ամալգամներ (սնդկազոդք). ամինաթթուներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ամինաթթուներ բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկողներ. անզգայացնող 

միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. 
լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասաններ) 
բժշկական նպատակների համար. 
վիրակապային կալանդներ (բանդաժներ). 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. բիոցիդներ. 
բրոմ դեղագործական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխային սպեղանիների համար. 
կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակ ների 
համար. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ 
ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական նպատակ ների 
համար. պատվաստանյութեր. թթվածնային 
վաննաներ (լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական հիմ-
նային բիսմութ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրինջի 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 (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. մանանեխի սպեղանի. ցեխեր 
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

54

ՄԱՍ 1

54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 20 19

բժշկական նպատակների համար. գուրյուն-
բալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. 
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և 
կենդանիների համար նախատեսվածների. 
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա-
գործվածքային արտադրանքի համար. 
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների 
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. սննդային հավե-
լումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում-
ներ ակնամոմից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից կենդանիների համար. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ցորենի ծիլերից. սննդային 
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. խմորիչներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական նպա-
տակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար. միջատա-
սպան միջոցներ. յոդ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. ալկա-
լիական մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդաֆորմ. կալոմել 
(ֆունգիցիդ). թթու գինեքար դեղագործական 
նպատակների համար. գինեքար դեղա-
գործական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար. դեղա-
պատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ. 
կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի դեմ 
մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային 
միջոց). կաուստիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի, 
արմավենու էքստրակտ) դեղագործական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 

բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակ-
ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագործա-
կան նպատակների համար. քինաքինայի 
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների 
համար. բուժական անասնակեր կենդանիների 
համար. բուժիչ արմատներ. խավարծիլի 
արմատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծվատուք բժշկական նպատակների 
համար. օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ անաս-
նաբուժական նպատակների համար. կուրարե 
(ուժեղ թույն). լաքեր ատամների համար. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ 
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անասնաբուժական նպատակների համար. 
շների համար լոսյոններ ընդգրկված 5-րդ 
դասում. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. լյուպուլին դեղա-
գործական նպատակների համար. մագնեզիադ 
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 նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
նյութեր ատամների ծեփապատճենների 
համար. նյութեր ատամնալցման համար. 
բժշկական վիրակապման նյութեր. վիրա-
բուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. դեղա-
միջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամնա-
բուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. միքստու-
րաներ. մոլեսկին (բամբակեգործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր 
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնային ֆերմենտներ դեղա-
գործական նպատակների համար. իռլանդական 
մամուռ բժշկական նպատակների համար. 
ալյուր դեղագործական նպատակների համար. 
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործա-
կան նպատակների համար. դիետիկ 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. 
դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի 
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների 
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների 

համար. ափիոն. օպոդելդոկ. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա-
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեկտիններ դեղագործական նպատակների 
համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. 
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ. 
արյան պլազմա. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր 
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական 
տակաշորեր). խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. բժշկական 
շրթնաքսուքներ. փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական 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. ախտ-
որոշման պատրաստուկներ անասնաբուժա կան 
նպատակների համար. ախտորոշման պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
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պատրաստուկներ թութքը բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու 
համար. պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու 
համար. պատրաստուկներ սեռական 
ակտիվությունը պակասեցնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար. 
պատրաստուկներ հողը մանրէազերծելու 
համար. պատրաստուկներ կոշտուկները 
հեռացնելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. լոգանքների 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս-
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկ ներ. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից դեղա-
գործական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկ ներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արևայրուքի 
դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 

անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) 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 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու 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 էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). 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 
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ անաս-
նաբուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման 
համար ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
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բժշկական նպատակների համար. շաքար 
բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր. 
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար. սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. սպիրտ դեղա-
գործական նպատակների համար. բժշկական 
սպիրտ. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. կապակցող 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվող միջոցներ ախոր-
ժակը ճնշելու համար. բժշկական միջոցներ 
նիհարելու համար. միջոցներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. բժշկական միջոցներ 
ատամի խոռոչի խնամքի համար. ջերմն 
իջեցնող միջոցներ. արյունը մաքրող միջոցներ. 
լվացող միջոցներ կենդանիների համար 

(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. լվացող 
միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. 
արևայրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի 
դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ 
տառապողների համար. կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
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բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտ-
ներ) (միջատասպաններ). գայլուկի լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական նպա-
տակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ.

դաս 16.  թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. թղթե թաշկինակներ. զուգարանի 
թուղթ. թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ. մանկական 
թղթե կրծկալներ. թղթե սփռոցներ. սեղանի 
թղթե անձեռոցիկներ. տոնական դեկորատիվ 
զարդարանքներ՝ պատրաստված թղթից. թղթե 
կամ պլաստմասսայե թերթեր:

____________________

(210) 20191322  (111) 30009
(220) 26.06.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 26.06.2029
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 

ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական նպա-
տակների համար. ալգինատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ալգիցիդներ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք) 

ատամների համար. ատամնա բուժական 
ամալգամներ (սնդկազոդք). ամինաթթուներ 
անասնաբուժական նպա տակների համար. 
ամինաթթուներ բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկողներ. անզգայացնող 
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. 
լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասաններ) 
բժշկական նպատակների համար. վիրա-
կապային կալանդներ (բանդաժներ). 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. բիոցիդներ. 
բրոմ դեղագործական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխային սպեղանիների համար. 
կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ 
ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական նպատակ ների 
համար. պատվաստանյութեր. թթվածնային 
վաննաներ (լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. գազեր բժշկական 
նպատակների համար. գվայակոլ դեղա-
գործական նպատակների համար. հեմատոգեն. 
հեմոգլոբին. հիդրաստին. հիդրաստինին. 
գլիցերին բժշկական նպատակների համար. 
գլիցերաֆոսֆատներ. խաղողաշաքար (գլյու-
կոզա) բժշկական նպատակների համար. բոգ 
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(օձադեղ) դեղագործական նպատակների 
համար. հորմոններ բժշկական նպատակների 
համար. մանանեխ դեղագործական նպա-
տակների համար. մանանեխի սպեղանի. 
ցեխեր լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. 
դեղնախեժ բժշկական նպատակների համար. 
գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական 
նպատակների համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հոտազերծիչներ, բացա-
ռությամբ մարդկանց և կենդանիների համար 
նախատեսվածների. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար. դիաստազ (խմորիչ) 
բժշկական նպատակների համար. դիգիտալին. 
սննդային հանքային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ. սպիտակուցային սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. խմորիչի սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ 
ալգինատից. սննդային հավելումներ խաղողա-
շաքարից (գլյուկոզայից). սննդային հավելումներ 
կազեինից. սննդային հավելումն եր լեցիթինից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի 
յուղից. սննդային հավելումներ ակնամոմից. 
սննդային հավելումներ պրոտեինից. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից կենդանիների 
համար. սննդային հավելումներ մայր մեղվի 
կաթից. սննդային հավելումներ բույսերի 
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ ցորենի 
ծիլերից. սննդային հավելումներ կտավատի 
սերմերից. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. խմորիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. դոնդողանյութ 
(ժելատին) բժշկական նպատակների համար. 
ձկան յուղ. իզոտոպներ բժշկական 
նպատակների համար. միջատասպան 
միջոցներ. յոդ դեղագործական նպատակ ների 
համար. յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ալկալիական 
մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդաֆորմ. կալոմել 
(ֆունգիցիդ). թթու գինեքար դեղագործական 
նպատակների համար. գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
քափուր բժշկական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ. 

կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի դեմ 
մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային 
միջոց). կաուստիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի, 
արմավենու էքստրակտ) դեղագործական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակ-
ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագործա-
կան նպատակների համար. քինաքինայի 
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների 
համար. բուժական անասնակեր կենդանիների 
համար. բուժիչ արմատներ. խավարծիլի 
արմատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծվատուք բժշկական նպատակների 
համար. օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմն երի 
մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների 
համար. մատուտակ դեղագործական 
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նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
շների համար լոսյոններ ընդգրկված 5-րդ 
դասում. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. լյուպուլին դեղա-
գործական նպատակների համար. մագնեզիադ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ. քսուքներ դեղագործական նպա-
տակների 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 նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
նյութեր ատամների ծեփապատճեն ների 
համար. նյութեր ատամնալցման համար. 
բժշկական վիրակապման նյութեր. 
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամնա-
բուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. միքստու-
րաներ. մոլեսկին (բամբակեգործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր 
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնային ֆերմենտներ դեղա-
գործական նպատակների համար. իռլանդական 
մամուռ բժշկական նպատակների համար. 
ալյուր դեղագործական նպատակների համար. 
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործա-
կան նպատակների համար. դիետիկ 

ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. 
դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի 
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների 
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների 
համար. ափիոն. օպոդելդոկ. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա-
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեկտիններ դեղագործական նպատակ ների 
համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. 
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ. 
արյան պլազմա. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր 
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական 
տակաշորեր). խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. կոշտուկային բար-
ձիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. բժշկական շրթնա-
քսուքներ. փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջա դիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. բալա-
սանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
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դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտ-
որոշման պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ախտորոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու 
համար. պատրաստուկներ սեռական 
ակտիվությունը պակասեցնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար. 
պատրաստուկներ հողը մանրէազերծելու 
համար. պատրաստուկներ կոշտուկները 
հեռացնելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրները ոչնչացնելու համար. պատրաս-
տուկներ ճանճերին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մկների ոչնչացման համար. 
պատրաստուկներ ցամաքային կակղա-
մորթներին ոչնչացնելու համար. պատրաս-
տուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատրաստուկներ հպա-
ոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. լոգանքների պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս-
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկ ներ. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից դեղա-
գործական նպատակների համար. միկրո-

տարրերով պատրաստուկներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արևայրուքի 
դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ հղիության ախտորոշման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. ցեցից պաշտպանող 
պատրաստուկներ. աչքի թրջոցներ. 
կապարային թրջոցներ. քիմիական հաղոր-
դիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակ-
ների համար. հացահատիկային բույսերի 
մշակման երկրորդական արգասիքներ 
բժշկական նպատակների համար. հիգիենիկ 
սրբիչներ, միջադիրներ. խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ). ակնամոմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մարգարտե դիմափոշի բժշկական 
նպատակների համար. ռադիում բժշկական 
նպատակների համար. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռաց նելու 
համար. հեշտոցային լուծույթներ բժշկական 
նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ 
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անասնաբուժական նպատակների համար. 
ռետին բժշկական նպատակների համար. 
ռետին ատամնաբուժական նպատակների 
համար. ծամոն բժշկական նպատակների 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ծխեցման համար ռեպելենտներ միջատների 
դեմ. ռեպելենտներ շների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
սարսապարիլ բժշկական նպատակների 
համար. շաքար բժշկական նպատակների 
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր. 
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակ ների 
համար. սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. սպիրտ դեղա-
գործական նպատակների համար. բժշկական 
սպիրտ. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. կապակցող 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 

նպատակների համար. բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվող միջոցներ ախոր-
ժակը ճնշելու համար. բժշկական միջոցներ 
նիհարելու համար. միջոցներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. բժշկական միջոցներ 
ատամի խոռոչի խնամքի համար. ջերմն 
իջեցնող միջոցներ. արյունը մաքրող միջոցներ. 
լվացող միջոցներ կենդանիների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. լվացող 
միջոցներ անասունների համար (միջատա-
սպաններ). լվացող միջոցներ շների համար 
(միջատասպաններ). թարախաքաշ միջոցներ. 
միջոցներ գլխացավի դեմ. լուծողականներ 
(մաքրող միջոցներ). միջոցներ քրտնելու դեմ. 
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. քիմիական 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. միջոցներ 
մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ միջոցներ. 
լուծողական միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ). 
մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. նյարդերը ամրապնդող միջոցներ. 
սնուցիչ միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. 
արևայրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի 
դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ 
տառապողների համար. կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործա-
կան նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնա բուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակ  ների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
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համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական 
նպատակ ների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակ ների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդ ների 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 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտ-
ներ) (միջատասպաններ). գայլուկի լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ 
(դեղագործական պատրաստուկներ). պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. բարդ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ:

____________________

(210) 20191359  (111) 30010
(220) 02.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 02.07.2029
(730) Վոլոդյա Գագիկի Խառատյան, ՀՀ 
Տավուշի մարզ. գ. Սևքար, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

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

դաս 41. սպորտային համալիրների 
ծառա յություններ. մարմնամարզական սրահ-
ների ծառայություններ. առաղջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես մարզումներ). անհատական 
մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես դասերի 
անցկացում. սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում. խորհրդատվական-ուսուցողական 
ծառայություններ սննդի, առողջության և 
առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում.

դաս 44. առողջարարական ծառայու-
թյուններ. ծառայություններ մարդկանց 
հիգիենայի և կոսմետիկայի բնագավառում. 
շնչառական թերապիա. շնչառական մարմնա-
մարզություններ. մերսումներ. առողջատների 
ծառայություններ. հոգեբանների ծառայու-
թյուններ. խորհուրդներ առողջության հար-
ցերով. ծառայություններ արոմաթերապիայի 
ոլորտում, ինքնազարգացման թրեյնինգների 
կազմակերպում. կանանց ինքնազարգացման 
կենտրոնի ծառայություններ. հոգեբանների 
ծառայություններ. հոգեմարմնային թերապիա. 
լիցքաթափման թերապիա. լիցքավորման 
համար վարժություններ:

____________________

(210) 20191360  (111) 30011
(220) 02.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 02.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե 
Սումբատի Մանասյան, ք. Երևան, Շրջանային 
փ. 56, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 
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(511) 
դաս 33. օղի, այդ թվում՝ մրգային օղիներ. 

լիկյոր. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի, 
փրփրուն գինի. կոկտեյլներ. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20191372  (111) 30012
(220) 02.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 02.07.2029
(730) Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE 
(442) 16.07.2019
(310) 2019/00031   (320) 03.01.2019   (330) SE
(540) 

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

 դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մաս-
նավորապես՝ օղի:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20191388  (111) 30013
(220) 04.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 04.07.2029
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) Բացի «my lady» արտահայտությունից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, կարմիր, նարնջագույն, բաց և 
մուգ կապույտ, երկնագույն, սաթագույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191390  (111) 30014
(220) 04.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 04.07.2029
(730) Տիգրան Ավագյան, ք. Երևան, Տերյան 3ա, 
բն. 16, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) «MEDICAL CLINIC» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյկետ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է սև, բաց կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20191398  (111) 30015
(220) 08.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 08.07.2029
(730) Աննա Հարությունյան, ք. Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 4, բն. 9, AM 
(442) 01.08.2019
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(540) 

(526) «ART SPACE» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. առևտուր.
դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում 

մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
գրքերի հրատարակում. թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). սիմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ: 

____________________

(210) 20191399  (111) 30016
(220) 08.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 08.07.2029
(730) Աննա Հարությունյան, ք. Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 4, բն. 9, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

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

դաս 3. օծանելիք. կոսմետիկական 
միջոցներ.

դաս 14. ոսկյա և արծաթյա իրեր. ձեռքի 
ժամացույցներ.

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20191413  (111) 30017
(220) 10.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 10.07.2029
(730) «Նեոն արտ» ՍՊԸ, Երեւան, Արշակունյաց 
44, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր (Pantone 1815C), նարնջագույն (Pan-
tone Orange) և շագանակագույն (Pantone 199C) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. համեմունքների վաճառք:
____________________

(210) 20191414  (111) 30018
(220) 10.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 10.07.2029
(730) Նարեկ Բեզոյան, ք. Երևան, Այասի փող., 
72/1, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

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

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություն-
ներ իրականացնող գործակալությունների 
ծառայություններ. անշարժ գույքի կառավարում. 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք).

դաս 39. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. ճանապարհորդական 
շրջագայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում.

դաս 42. հետազոտություններ կոսմետո-
լոգիայի բնագավառում. բժշկական հետա-
զոտություններ. 
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դաս 43. հյուրանոցների ծառայություն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. սրճարանների ծառայություններ. 
շարժական շինությունների վարձույթ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20191425  (111) 30019
(220) 11.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 11.07.2029
(730) Գոռ Մերուժանի Թորսյան, ք. Գյումրի, 
Մոցարտի 20, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «tour» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, կարմիր, 
դեղին, գազարագույն, կապույտ, երկնագույն, 
փիրուզագույն, կանաչ, շագանակագույն, սպի-
տակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկ ցում. 
ավտոմոբիլային փոխադրումներ. ավտո-
բուսային փոխադրումներ. տրանսպորտային 
ծառայություններ զբոսաշրջիկների համար. 
տրանսպորտային ծառայություններ. ուղևորային 
փոխադրումներ. ճանապարհորդությունների 

տոմսերի ամրագրում. ճանապարհորդների 
փոխադրում. վարորդների ծառայություն ներ. 
տրանսպորտային միջոցների ամրա գրում. 
ճանապարհորդությունների ամրա գրում. 
ավտոբուսների վարձույթ. ճանա պար-
հորդության երթուղու վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում:

____________________

(210) 20191455  (111) 30020
(220) 16.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 16.07.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ. 
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ. թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ. 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք. 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի խաղողի 
չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ. 
օղի:

____________________

(210) 20191456  (111) 30021
(220) 16.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 16.07.2029
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ. 
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM 
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(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ. թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ. 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք. 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի խաղողի 
չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ. 
օղի:

____________________

(210) 20191458  (111) 30022
(220) 16.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 16.07.2029
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 36. բարեգործական միջոցների 

հավաքագրում։ 

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20191473  (111) 30023
(220) 18.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 18.07.2029

(730) Դենյուբ Բիլդինգ Մըթիրիըլզ ԷֆԶեթՍիՕ, AE 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) «HOME» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. վաննաներ. նստելու վաննաներ. 
սարքավորանք լոգարանների համար. 
սանիտարատեխնիկական տեղակայանքներ 
լոգարանների համար. ջերմակներ անկողնու 
համար. բիդե. էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). հաց թխելու մեքենաներ. հաց 
թխելու սարքեր. այրոցներ. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
էլեկտրաջեռուցմամբ գորգեր. առաստաղի 
լուսամփոփներ. կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորներ. ջահեր. սուրճ բովելու 
ապարատներ. էլեկտրական լուծակորզիչներ 
սուրճի համար. էլեկտրական սրճեփներ. 
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման 
կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր). 
խոհանոցային սալօջախներ. էլեկտրական 
սպասք կերակուր պատրաստելու համար. 
սարքեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի 
ջերմային մշակման համար. տաքացման 
խոհանոցային սարքեր. սառեցնող բաքեր 
վառարանների համար. տեղակայանքներ 
ջրի սառեցման համար. տեղակայանքներ 
և մեքենաներ սառեցման համար. սարքեր 
և տեղակայանքներ սառեցման համար. 
լամպեր մազերը գանգրացնելու համար. 
քարշի կարգավորման ձգափականներ. 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. սարքեր 
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. 
զուգարանների ախտահանման միջոցների 
բաշխիչներ. օդամաքրիչներ խոհանոցների 
համար. օդափոխիչներ (օդի լավորակման 
տեղակայանքների մասեր). կենցաղային 
էլեկտրական օդափոխիչներ. էլեկտրական 
լամպերի թելեր. զտիչներ խմելու ջրի համար. 
սենյակային բուխարիներ. լվացման բաքեր 
զուգարանների համար. սննդի էլեկտրական 
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գոլորշեփներ. էլեկտրական մուֆտաներ 
ոտքերը տաքացնելու համար. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջերմակներ ոտքերի 
համար. շատրվաններ. սառցարանային 
ապարատներ. շփական բռնկորդներ գազային 
վառիչների համար. գազային վառիչներ. 
չորուցիչներ մազերի համար. ծծակով շշերի 
էլեկտրական տաքացիչներ. ջերմակներ. 
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար. անշարժ կենցաղային 
սառցապահարաններ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. 
շիկարանային այրոցներ. էլեկտրական 
թեյամաններ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռոցներ). էլեկտրական լամպեր. 
լուսատուներ. լամպանոթներ. էլեկտրական 
լամպերի անոթներ. լամպեր տրանսպորտային 
միջոցների շրջադարձի ցուցիչների համար. 
լույսի ցրիչներ. լուսադիոդային լուսավորման 
սարքեր. վառիչներ. էլեկտրական լամպեր 
տոնածառերի համար. միկրոալիքային 
վառարաններ (սնունդ պատրաստելու համար). 
խողովակներ (սանիտարատեխնիկական 
համակարգերի մասեր). գրպանի էլեկտրական 
լապտերներ և լուսարձակներ. խոհանոցային 
էլեկտրական ավտոկլավներ. տարողություններ 
ջուրը ճնշման տակ պահելու համար. 
սառնարաններ. սանիտարատեխնիկական 
սարքեր և տեղակայանքներ. սարքավորանք 
շոգեբաղնիքների համար. լողախցիկներ. 
ցնցուղներ. լվացարանակոնքեր. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. արևային ջերմային 
հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի վառարաններ. 
հիդրոմերսման լոգարաններ (անոթներ). 
գոլորշու արտադրման տեղակայանքներ. 
տաքացուցիչներ. վառարաններ (ջեռուցիչ 
սարքեր). փողոցային լապտերներ. 
զուգարանակոնքեր. նստոցներ զուգարան-
ների համար. շարժական զուգարաններ. 
զուգարաններ. էլեկտրական լապտերներ 
և լուսարձակներ. շարժական խցիկներ 
թուրքական բաղնիքների համար. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). ջրատար ծորակների 
միջադիրներ. ջրատաքացուցիչներ. ջրի 
մաքրման տեղակայանքներ. ջրատաքացիչներ 
(ապարատներ).

դաս 19. արհեստական քար. շինարա-
րական ոչ մետաղական տախտակամածներ. 

շինարարական ապակի. շինարարական 
քար. ոչ մետաղական շինանյութեր. կաղնե 
տակառատախտակ. ոչ մետաղական 
առաստաղներ. դռների ոչ մետաղական 
լողաթներ. դռների ոչ մետաղական փեղկեր. 
դռան արմատուր (ոչ մետաղական). ոչ 
մետաղական դռներ. ցամաքուրդային ոչ 
մետաղական խողովակներ. ցամաքուրդային 
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստ-
վածների. ոչ մետաղական ցանկապատեր. 
արձանիկներ քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. պատկերներ քարից, բետոնից 
կամ մարմարից. ոչ մետաղական սալիկներ 
հատակների համար. ոչ մետաղական 
հատակներ. փեղկավոր ոչ մետաղական 
դռներ. ոչ մետաղական շինարարական 
հիմնակմախքներ. գրանիտ. գերեզմանաքարեր 
(ոչ մետաղական). շիրմաքարեր. գիպս 
(շինանյութ). ծպեղներ տանիքների համար. 
մեկուսիչ շինարարական ապակի. կրաքար. 
դիտահորերի ոչ մետաղական կափարիչներ. 
մշակված անտառանյութ. մարմար. ոչ 
մետաղական կայմասյուներ. շինարարական 
խճանկարներ. կաղապարվող փայտանյութ. 
արտաքին շերտափեղկեր, բացառու թյամբ 
մետաղականի և մանածագործականի. 
փոշեցիրով ներկելու ոչ մետաղական 
խցիկներ. շինարարական ստվարաթուղթ. 
հատակի փայտասալիկների տախտակներ. 
մանրահատակ. ոչ մետաղական միջնապատեր. 
պատուհանի շինարարական հայելապակի. 
սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. ոչ մետաղական 
ծածկարաններ (կառուցվածքներ). ավազաքար 
շինարարության համար. ավազաքարային 
խողովակներ. սղոցված անտառանյութ. ոչ 
մետաղական լաստակներ. ձողաքանոններ 
(ատաղձագործական աշխատանքների համար). 
ոչ մետաղական սալիկներ շինարարության 
համար. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. 
արձաններ քարից, բետոնից կամ մարմարից. 
քար. լողավազաններ (կառուցվածքներ) ոչ 
մետաղական. թրծակավ (շինանյութ). ոչ 
մետաղական հախճասալիկներ հատակների 
համար. շինարարական ոչ մետաղական 
սալիկներ. նրբատախտակի փայտ. պատերի 
ոչ մետաղական երեսապատվածքներ 
շինա րարության համար. ոչ մետաղական 
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սալիկներ պատերը երեսապատելու համար. 
ջրատար խողովակների կափույրներ, 
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների. ջրմուղի ոչ մետաղական 
խողովակներ. փայտե երեսվածք. ստվարաթուղթ 
փայտանյութի զանգվածից շինարարության 
համար. փայտե հատակապատվածքներ. 
գեղարվեստական իրեր քարից, բետոնից կամ 
մարմարից.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային աշխա-
տանքներ. ռադիոգովազդ. գովազդային 
նյութերի առաքում. արտաքին գովազդ. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191508  (111) 30024
(220) 24.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 24.07.2029
(730) «Բավ նյուզ» ՍՊԸ, Երևան, Մխչյան փ., 
տուն 20, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կարմիր և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 38. լրատվական գործակալությունների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20191513  (111) 30025
(220) 25.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 25.07.2029
(730) «Փի-սի էլեկտրոնիկս» ՍՊԸ, Երևան, 
Անդրանիկի 30/5, AM 

(442) 16.08.2019
(540) 

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

դաս 35. էլեկտրոնիկայի և էլեկտրա-
տեխնիկայի առևտուր:

____________________

(210) 20191530  (111) 30026
(220) 29.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 29.07.2029
(730) «ԷսԷռ ֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Պռոշյան, Գ. Չաուշի խճ. 1/50, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ. կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն. 
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. 
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ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. շոկոլադ. 
պաղպաղակ. շարբաթ և այլ սննդային 
սառույցներ. շաքար. մեղր. մաթ. խմորիչներ. 
հացաթխման փոշիներ. աղ. համեմանք. 
ամոքանք. պահածոյացված խոտաբույսեր. 
քացախ. սոուսներ և այլ համեմունքներ. սառույց 
(սառեցված ջուր):

____________________

(210) 20191547  (111) 30027
(220) 31.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 31.07.2029
(730) «Դակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 
27/58, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20191563  (111) 30028
(220) 01.08.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 01.08.2029
(730) «Լիզառ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 11, 
թիվ 1 տարածք, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. սուրճի մանրածախ և մեծածախ 

վաճառք:
____________________

(210) 20191568  (111) 30029
(220) 02.08.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 02.08.2029

(730) Լիդա Բունիաթյան, Երևան, Արցախի 
4/33, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «ԱՌՈՂՋ» և «ԲԼՈԳ» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով, մասնավորապես՝ սոցիալական 
ցանցում առողջության վերաբերյալ խորհրդա-
տվական և տեղեկատվական նյութերի 
տարածում՝ հնարավորություն տալով բար ձ-
րացնել տեղեկացվածության մակարդակը:

____________________

(210) 20191573  (111) 30030
(220) 02.08.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 02.08.2029
(730) «Փիլոս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 41, տուն 
96, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

71

ՄԱՍ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 20 19

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 

կոսմետիկական մատիտներ, ներառյալ՝ 
շրթունքների մատիտներ և աչքի մատիտներ. 
կոսմետիկական կրեմներ, ներառյալ՝ 
խոնավացնող և սնուցող կրեմներ. տոնային 
(երանգավորող) քսուքներ. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. հակակնճիռային 
կրեմներ. գիշերային և ցերեկային կրեմներ.  
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար, ներառյալ` հարդարանքի կաթ. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ լոգանքի և ցնցուղի համար 
ոչ բժշկական նպատակների համար. աղեր 
վաննաների համար,  բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ատամի մածուկներ. ատամի փոշիներ. 
հոտազերծիչներ մարդու համար. հոտազերծող 
օճառներ. պարֆյումերիային արտադրանք. 
օծանելիք. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. բուրավետ 
ջուր. օծանելիքի ջուր. հարդարանքի ջուր. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). եթերային յուղեր. 
կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, որոնք ծառայում 
են որպես մաքրող միջոցներ. հարդարանքի 
յուղեր. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
մերսման մոմեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. բալզամներ,  բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
օճառներ սափրվելու համար.  լոսյոններ 
սափրվելուց առաջ և հետո օգտագործելու 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. գրիմ, 
ներառյալ՝ հիմքեր գրիմ անելու համար. ժելերի, 
կրեմների և հեղուկների տեսքով գրիմ անելու 
հիմքեր. կարմրաներկ. դիմափոշի. շրթներկ. 
փայլ շրթունքների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար. աչքերը ընդգծելու  համար 
նախատեսված մատիտներ. հոնքերի ստվերա-
ներկեր. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. դիմահարդարումը 
հեռաց նող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. օճառներ հարդարանքի համար. 
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ.  պատ-

րաստուկներ եղունգների և ոտքերի խնամքի 
համար, ներառյալ` լաքեր եղունգների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. արհեստական 
եղունգներ. պատրաստուկներ մազերի խնամքի 
համար, ոչ բժշկական նպատակներով, 
ներառյալ՝ մազերի լավորակիչներ. լոսյոններ 
մազերի համար. մազերի ցողացիրներ. ժելեր. 
կրեմներ. բալզամներ. մուսեր. շամպուններ. 
մազերի պարզաջրման համար միջոցներ. 
միջոցներ մազերը ներկելու համար. չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. պատրաստուկներ մազերն ուղղելու 
համար. դեպիլյատորներ. գունազրկող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ 
քրտնելու դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. ոջիլասպան շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ 
չոր շամպուններ. ախտահանող օճառներ. 
բուժիչ օճառներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ այրվածքները 
մշակելու համար. պատրաստուկներ կոշ-
տուկները հեռացնելու համար. ցրտահարման 
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ յուղեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար. արևայրուքի 
հաբեր. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. սպիտա-
կուցային սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային 
հավելումներ կտավատի սերմի յուղից. 
սննդային հավելումներ ցորենի ծիլերից. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. ակնամոմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ ակնամոմից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. սննդային 
հավելումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից).
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դաս 14. ականջօղեր. շղթաներ. վզնոցներ. 
ձեռքի ժամացույցներ. մատանիներ. զարդատո
ւփեր.                               

դաս 18. կանացի պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, ներառյալ՝ զգեստներ. 
շրջազգեստներ. տակի շրջազգեստներ. 
շրջազգեստ-շորտեր. կոստյումներ. զգեստ-
կոստյումներ. ճաշկերույթի կոստյումներ. 
տաբատներ. վարտիքներ (շորտեր). բերմուդա 
տեսակի վարտիքներ (շորտեր). մանկական 
վարտիքներ (ներքնազգեստ). շապիկներ 
և բլուզներ. իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). բլուզներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. հաստ սպորտային շապիկներ. 
բաճկոնակներ. բաճկոններ (հագուստ). 
կարդիգաններ. սվիտերներ (պուլովերներ). 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). գլխանոցով 
բաճկոն. մանտո. գաբարդիններ (հագուստ). 
անջրանցիկ հագուստ. մորթիներ (հագուստ). 
մորթե թիկնոցներ. շարֆեր. շալեր. վզպատ-
ներ. ձեռնոցներ (հագուստ). փողկապներ. 
գոտիներ (հագուստ). կարճագուլպաներ. 
գուլպաներ (երկար). զուգագուլպաներ. կանացի 
ներքնազգեստ. ներքնազգեստ. պիժամաներ. 
խալաթներ. լողազգեստներ. բաղնիքի 
խալաթներ. տաբատակալներ. դիմակով 
հագուստ քնելու համար. կոշիկ. ներառյալ` 
կոշիկներ. սանդալներ. կանացի կոշիկներ 
(կրունկով). տափակ կոշիկներ. երկարաճիտ 
կոշիկներ. կարճ երկարաճիտ կոշիկներ. 
տնային կոշիկներ. բոլորագլխարկներ. 
բերետներ. գլխարկներ. գդակներ. դիմակներ 
քնելու համար.

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնա-
փաթթուկ   սիգարետների համար. ծխախոտ 
ծխամորճերի համար.  ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. վառիչներ ծխողների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 

էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք։
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191578  (111) 30031
(220) 02.08.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 02.08.2029
(730) Լուսինե Հայրապետյան, Երևան, 
Դեմիրճյան 2/1, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք. յուղեր պարֆյումերիայի և 

բուրավետ միջոցների համար. պարֆյումերիային 
արտադրանք. բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր).

դաս 14. կախազարդեր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191590  (111) 30032
(220) 05.08.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 05.08.2029
(730) «Ապարան ջուր» ՍՊԸ, ք. Ապարան, Ա. 
Խաչատրյան փ., տուն 18, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 
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(526) Բացի «ԱՂԲՅՈՒՐ», «АХПЮР» և «ԱՊԱՐԱՆ 
ՋՈՒՐ» ՍՊԸ  գրառումներից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ,  կարմիր և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. սեղանի ջուր:
____________________

(210) 20191604  (111) 30033
(220) 07.08.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 07.08.2029
(730) «Ինտերնետ կոմունիկացիոն ցանցեր» 
ՍՊԸ, ք. Գավառ. Կենտրոնական հրապարակ 
6/7, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «COMMUNICATION NETWORKS» և «TV» 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ նարնջագույն, բաց և մուգ կապույտ և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. ինտերնետ մուտքի ապահովում. 
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միացման 
ապահովում. ինտերնետ պրովայդերների 
ծառայություններ (ինտերնետային կապի 
տրամադրման ծառայություններ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191638  (111) 30034
(220) 12.08.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 12.08.2029
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Նաիրյան 1, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ԹԱՄԱՐԱ» 
բառից, ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 

չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 

և մուգ կարմիր, վարդագույն, սպիտակ, բաց և 

մուգ շագանակագույն, դարչնագույն, բեժ, կանաչ 

և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191639  (111) 30035
(220) 12.08.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 12.08.2029
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Նաիրյան 1, AM 
(442) 02.09.2019



ԳՅՈՒՏԵՐ

74

ՄԱՍ 1

74

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 20 19

(540) 

(526) «ice Cream» և «bubble GUM» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, վարդագույն, 
մանուշակագույն, բաց և մուգ կանաչ, բաց և 
մուգ նարնջագույն, դեղին, կարմիր, սպիտակ և 
սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191664  (111) 30036
(220) 14.08.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 14.08.2029
(730) «Էդի ընդ Էդիտ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 28/1, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ 
մանուշակագույն, բաց և մուգ դարչնագույն, 
բաց և մուգ կարմիր, բաց և մուգ կապույտ, բաց 
և մուգ դեղին, կանաչ և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մանկապարտեզներ (կրթություն):
____________________

(210) 20191717  (111) 30037
(220) 26.07.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 26.07.2029
(730) «Ջեմբերրի» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի 
թղմ. Արա Լեռ 12/2, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. տոր-
թերի ձևավորում. սննդի ձևավորում:

____________________

(210) 20191848  (111) 30038
(220) 12.09.2019 (151) 11.12.2019
   (181) 12.09.2029
(730) ադփ Գաուզելմանն ԳմբՀ, DE 
(310) 016544074   (320) 04.04.2017   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում. կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատների մեխանիզմներ. համա-
կարգիչների և տեսախաղերի ծրագրային 
ապահովում. խաղային ծրագրային 
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ապահովում, մասնավորապես՝ ցանկացած 
համակարգչային հարթակում օգտագործելու 
համար, ներառյալ՝ զվարճանքի և խաղերի 
էլեկտրոնային ապարատները. համակարգչային 
խաղերի ծրագրեր. տեսախաղեր (ծրագրային 
ապահովում). համակարգչային խաղեր, 
որոնք տրամադրվում են համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի, կամ մուլտիմեդիա 
էլեկտրոնային հեռարձակման, կամ հեռա-
հաղորդակցության, կամ էլեկտրոնային 
հաղորդման, կամ ինտերնետի միջոցով. 
համակարգչային խաղեր, հանգստի և ժամանցի 
ծրագրային ապահովում, տեսախաղեր և 
համակարգչային ծրագրային ապահովում՝ 
բոլորը տրամադրվող հիշողության կրիչների 
վրա. էլեկտրական կամ էլեկտրոնային 
ապարատները գործարկելու ծրագրեր խաղերի, 
ժամանցի և (կամ) զվարճանքի համար. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում ինտեր -
նետում   համակարգչային   խաղերի  համար. 
առցանց խաղեր (ծրագրային ապա հովում), 
մասնավորապես՝ առցանց խաղադրույք ներով 
խաղերի, առցանց շահումով խաղերի, առցանց 
մոլեխաղերի, առցանց հմտությունների խաղերի 
և առցանց խաղատների խաղերի համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
շարժական սարքերի և համակարգիչների 
համար հավելվածների տեսքով. հաշվա-
սարքեր կանխավճարով աշխատող սարքերում 
և մասեր վերոնշյալ ապրանքների համար. 
էլեկտրական, էլեկտրոնային, օպտիկական 
կամ ավտոմատ սարքեր՝ տվյալների կրիչները, 
նույնականացման քարտերը, վարկային 
քարտերը, թղթադրամները և մետաղադրամ-
ները նույնականացնելու համար. ծրագրային 
ապահովում, մասնավորապես՝ խաղատների և 
(կամ) խաղադահլիճների խաղերի, խաղային 
ավտոմատների և (կամ) սլոտ-մեքենաների 
համար՝ յուրաքանչյուրը շահումի վճարումով 
կամ՝ առանց դրա. խաղային ծրագրային 
ապահովում, որը ստեղծում կամ ցուցադրում 
է խաղային ապարատների խաղադրույքների 
արդյունքները. համակարգչային խաղերի 
գործառական ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
խաղերի (խաղերի հավաքածուների) կառա-
վարման համար. տեսախաղերի հավաքածու 
(ծրագրային ապահովում).

դաս 28. խաղեր. խաղալիքներ. 
խաղային սարքեր (ներառյալ կանխավճարով 
աշխատող). կանխավճարով աշխատող 
արկադային խաղեր (ավտոմատներ). խաղա-
դահլիճների համար խաղեր (ընդգրկված 
28-րդ դասում). կանխավճարով աշխատող 
ապարատներ տեսախաղերի համար. 
ապարատներ տեսախաղերի համար միայն 
արտաքին էկրանների կամ մոնիտորների 
հետ օգտագործման համար. խաղատների 
սարքավորանք, այն է՝ ռուլետկաների 
(պտուտախաղերի) սեղաններ, ռուլետկաների 
(պտուտախաղերի) անիվներ. կանխավճարով 
աշխատող խաղային ավտոմատներ և 
ինքնաշխատ խաղային ավտոմատներ, 
մասնավորապես՝ խաղադահլիճների համար, 
շահումի վճարումով կամ առանց դրա. 
էլեկտրոնային կամ էլեկտրատեխնիկական 
խաղային սարքեր, խաղային ավտոմատներ, 
խաղերի ավտոմատներ և սլոտ-մեքենաներ, 
որոնք աշխատում են մետաղադրամ-
ների, ժետոնների, թղթադրամների, 
տոմսերի կամ էլեկտրոնային, մագնիսական 
կամ կենսաչափական հիշողության 
կրիչների միջոցով, մասնավորա պես՝ 
խաղատներում և խաղադահլիճներում 
առև տրային օգտագործման համար, 
շահումի վճարումով կամ առանց դրա. 
ինքնաշխատ խաղային ավտոմատներ և 
խաղային ավտոմատներ, մասնավորապես՝ 
խաղատներում և խաղադահլիճներում առև-
տրային օգտագործման համար, շահումի 
վճարումով կամ առանց դրա. կանխավճարով 
աշխատող խաղային ավտոմատներ և (կամ) 
էլեկտրոնային դրամով աշխատող խաղային 
սարքեր (ավտոմատներ)՝ շահումներով կամ 
առանց դրանց. պատյաններ խաղային 
ավտոմատների, խաղային սարքերի և 
ինքնաշխատ խաղային ավտոմատների համար, 
որոնք աշխատում են մետաղադրամների, 
ժետոնների, թղթադրամների, տոմսերի 
կամ էլեկտրոնային, մագնիսական կամ 
կենսաչափական հիշողության կրիչների 
միջոցով, մասնավորապես՝ խաղատներում 
և խաղադահլիճներում առևտրային 
օգտագործման համար, շահումի վճարումով 
կամ առանց դրա. էլեկտրոնային խաղեր. 
էլեկտրոնային խաղային զվարճանքի սարքեր 
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և դրանց մասեր. տեսողական արտածմամբ 
խաղային ավտոմատներ. վիճակա-
հանության սարքեր շահումով խաղերի և 
վիճակախաղերի, խաղարկությունների 
կամ վիճակախաղերի համար. պատյաններ 
մետաղից, պլաստմասսայից և (կամ) փայտից 
կանխավճարով աշխատող խաղային 
ավտոմատների համար. սարքեր խաղերի (այդ 
թվում՝ տեսախաղերի) համար, բացի միայն 
արտաքին էկրանների կամ մոնիտորների հետ 
օգտագործման համար նախատեսվածներից. 
էլեկտրապնևմատիկ և էլեկտրական սլոտ-
մեքենաներ քաշվող բռնակներով (խաղային 
ավտոմատներ). խաղային սեղաններ, 
մասնավորապես՝ սեղանի ֆուտբոլի, բիլյարդի, 
սահող գլուխկոտրուկների համար. թռչող 
սկավառակներ (խաղալիքներ) և տեգեր. 

խաղային ավտոմատներ, այն է՝ էլեկտրական, 
էլեկտրոնային կամ էլեկտրամեխանիկական 
սարքեր բինգոյի, վիճակախաղերի կամ 
տեսավիճակախաղերի և խաղադրույքների 
ընդունման կետերի համար՝ համակարգչային 
ցանցին միացված կամ չմիացված. 
LCD խաղերի կոնսոլներ. ինքնաշխատ 
խաղային ավտոմատներ. բոլոր վերոնշյալ 
ավտոմատները, ինքնաշխատ ավտոմատները 
և սարքավորումները՝ նաև համակարգչային 
ցանցերի միջոցով գործարկվող. 
սարքավորումներ և սարքեր դրամի ընդունման 
և պահպանման համար որպես վերոնշյալ 
ավտոմատների պիտույք՝ ընդգրկված 28-րդ 
դասում. վիճակախաղի ավտոմատներ։
(646) IR 1385577, 19.09.2017
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    5135  24.11.2029 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39/18 կից, AM

    5136  24.11.2029 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39/18 կից, AM

    5278  24.11.2029 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39/18 կից, AM

    5609  09.11.2029 Մերիսենթ Քամփնի 2 Սարլ, CH

    5722  16.12.2029 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

    5723  16.12.2029 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

    5870  20.01.2030 Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյթիդ, US

    5871  20.01.2030 Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյթիդ, US

    5872  20.01.2030 Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյթիդ, US

    5894  30.11.2029 Էվյափ Սաբուն Յաղ Գլիսերին Սանայի վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

    5895  30.11.2029 Էվյափ Սաբուն Յաղ Գլիսերին Սանայի վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

    5896  30.11.2029 Ֆըրաթ Փլասթիք Կաուչուկ Սանայը Վե Թիջարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

    6226  30.08.2030 Քասթրոլ Լիմիթիդ, GB

   14700  22.09.2029 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

   15035  23.09.2029 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

   15036  23.09.2029 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

   15409  20.11.2029 Սմիթերս-Օազիս Քամփնի, US

   15623  23.09.2029 Ջեներալ Մեդիա Քըմմյունիքեյշնզ, Ինք., US

   15624  23.09.2029 Ջեներալ Մեդիա Քըմմյունիքեյշնզ, Ինք., US

   15625  23.09.2029 Ջեներալ Մեդիա Քըմմյունիքեյշնզ, Ինք., US

   15669  07.12.2029 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

   15670  07.12.2029 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

   15832  22.02.2030 Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, 7-րդ փող. տուն 47/1, AM

   16092  16.12.2029 Քուրս Բրյուինգ Քամփնի, US

   16173  12.02.2030 Դիսքավըր Ֆայնենշըլ Սըրվիսիս, US

   16174  12.02.2030 Դիսքավըր Ֆայնենշըլ Սըրվիսիս, US

   16461  14.05.2030 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

   16638              16.12.2029 «Արփենիկ» գինու կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Էջմիածին, Նար–Դոսի 3, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 B23C 5/00          3351  A

 B23C5/00           3352  A

G04G 11/00             572  U

A61M 21/00             572  U
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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 2307
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12317, 12319
73 (1) Իրավատեր  Հելս Ֆուդզ Ինթերնեյշնլ 
Լիմիթիդ, cnr Kordel Place and Accent Drive, 
East Tamaki, Auckland, New Zealand, NZ
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վիտակո Հելս 
ԱյՓի ՓիԹիՈՒայ Լիմիթիդ, Level 3, 68 Water-
loo Road, North Ryde, NSW 2113, Australia, AU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.11.2019

____________________

Գրանցում No 2308
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17762
73 (1) Իրավատեր  Քարդինըլ Հելթ 
Սուիթսըրլընդ 515 ԳմբՀ, շվեյցարական 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, Lindenstrasse 10, 6340 Baar, Swit-
zerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քարդինըլ 
Հելթ 529,  ԷլԷլՍի, 7000 Cardinal Place, Dublin, 
Ohio 43017, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.11.2019

____________________

Գրանցում No 2309
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 27432

73 (1) Լիցենզատու  «Մարինկա» ՍՊԸ, Երևան, 
Շենգավիթ թղմ, Չեխովի փող. 56, բն. 51, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Մուլտի Քաստ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
ք. Երևան, Քուչակի թ. 48 55,  AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      15.11.2019թ.-ից 
                                             մինչև 15.11.2024թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.11.2019

____________________

Գրանցում No 2310
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 27432
73 (1) Լիցենզատու  «Մարինկա» ՍՊԸ, Երևան, 
Շենգավիթ թղմ, Չեխովի փող. 56, բն. 51, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Կայծ Լայն» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. 
Երևան, Շենգավիթ Մանանդյան փ. 33/18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      15.11.2019թ.-ից 
                                             մինչև 15.11.2024թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.11.2019

____________________

Գրանցում No 2311
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 27432
73 (1) Լիցենզատու  «Մարինկա» ՍՊԸ, Երևան, 
Շենգավիթ թղմ, Չեխովի փող. 56, բն. 51, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ՄԵԳԱԹԻՎԻ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
ք. Երևան, Ա. Խաչատրյան 29 52, AM
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      15.11.2019թ.-ից 
                                             մինչև 
15.11.2024թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             27.11.2019

____________________

Գրանցում No 2312
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18742, 18743, 18744
73 (1) Իրավատեր  Ջոնսն Քոնթրոլս 
Թեքնոլըջի Քամփնի, 40600 Ann Arbor Road, 
Suite 201, Plymouth, Michigan 48170-4675, 
United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՍիՓիԷս 
Թեքնոլոջի Հոլդինգս ԼԼՔ, 250 Vesey Street, 
15th Floor, New York, New York 10281, United 
States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        02.12.2019

____________________

Գրանցում No 2313
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29807
73 (1) Իրավատեր  «Պռոշյանի կոնյակի 
գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճղ. 
2ա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սովռանո» 
ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 20-1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.12.2019

____________________

Գրանցում No 2314
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7354
73 (1) Իրավատեր  Քարդիոմ Ինթերնեշնլ ԷսԷյ, 
rue des Alpes 21, 1201 Geneva, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քորեվիո 
Ինթերնեյշնլ Սառլ, place des Alpes 4, 1201 
Geneva, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.12.2019

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3231        25.05.2019

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 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

    515U           23.05.2019



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

(51) 2019.01  (11) 3351 (13) A
B23C 5/00

(21) AM20190061 (22) 16.05.2019
(72) Алексан Арзуманян (AM), Оганес Манукян (AM) 
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Гогунца 
6, кв. 4а (AM) 
(54) Резцовая головка для чистовой обработки
(57) Изобретение относится к области обработки 
металлов, в частности, к фрезам, и может 
быть использовано в процессах резки цветных 
металлов и сплавов.

Резцовая головка имеет корпус, в 
котором выполнена выемка и установлена в 
выемке режущая пластина с возможностью 
фиксации. Корпус имеет вид прямоугольного 
параллелограмма, на боковых поверхностях 
которого, выполнены продольные направ-
ляющие борозды. На периферии, соединяющей 
корпус фреза, выполнена T-образная выемка, 
при этом, режущая пластина фиксирована с 
помощью винта, установленного в сквозном 
отверстии в корпусе.

Увеличиваются точность установки режущих 
пластин фрезы и качество обработанной 
поверхности, сокращается время обработки, 4 
ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3352 (13) A
B23C5/00

(21) AM20190060 (22) 16.05.2019
(72) Алексан Арзуманян (AM), Оганес Манукян (AM) 
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Гогунц 6, 
кв. 4а (AM) 
(54) Фреза
(57) Изобретение относится к области обработки 
металлов, в частности, к фрезам, и может 
быть использовано в процессах резки цветных 
металлов и сплавов.

Фреза имеет корпус, на боковой 
поверхности корпуса осуществлены выемки и в 
них прикреплены режущие головки с режущими 
пластинами. На боковых поверхностях корпуса 
выемок выполнены продольные направляющие 
борозды, а профиль боковой поверхности 
режущей головки, выполнен соответственно 
профилю боковых поверхностей направляющих 
борозд. В верхней части режущей головки 
выполнен T-образная выемка, при этом, 
режущая головка выполнена с возможностью 
сдвига в продольном направлении оси и 
фиксации в соответствующем положении.

Увеличивается точность установки режущих 
пластин фрезы, 4 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
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 на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
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)

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2019.01  (11) 572 (13) U
G04G 11/00
A61M 21/00

(21) AM20190104U (22) 02.09.2019
(72) Серго Оганов (AM) 
(73) Серго Оганов (AM) 
(54) Устройство контроля сна
(57) Полезная модель относится к устройствам, 
стимулирующим сон или пробуждение, 
передавая оптические и (или) звуковые сигналы 
в определенное время или в определенный 
отрезок времени.

Устройство изготовлено в виде деревянной 
коробки, в которой помещены светодиодные 
лампы освещения. Устройство содержит также 
две печатные платы, помещенные внутри 
коробки, модуль Bluetooth, датчики углекислого 

Сведения о выданных патентах

газа, температуры и относительной влажности, 
динамик и блок беспроводной зарядки внешних 
устройств. Печатные платы помещены 
в верхнем и нижнем участках коробки и 
параллельно подключены друг другу. Модуль 
Bluetooth помещен на одной из печатных плат. 
Датчики помещены на нижней поверхности 
нижней печатной платы. Динамик подключен 
к нижней печатной плате. Блок беспроводной 
зарядки внешних устройств помещен на 
верхней поверхности верхней печатной платы. 
Светодиодные лампы подключены параллельно 
и установлены по периметру нижней поверхности 
верхней печатной платы. 

Расширяются функциональные возмож-
ности устройства, 1 ил.
(74) А. Петросян

____________________
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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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